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Sancions 
 

1. Qualsevol persona que no compleixi les normes re- 
glamentades d'ús, podrà ser exclosa de l'ús de les ta- 
quilles en qualsevol moment del curs escolar. 

 
2. L’estudiant és el responsable del seu contingut i la seva 
conservació interior. Es podrà en qualsevol mo- ment 
anul·lar l'adjudicació per un mal ús de la mateixa o pels 
desperfectes que es causin i haurà d'abonar la seva 
reparació. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El lloguer  d'una  taquilla  comporta  l'acceptació  íntegra 
d'aquesta normativa. Tindrà una durada equivalent a un 
curs escolar, per la qual cosa acabarà el mateix dia que 
finalitzi aquest.  Així  mateix, haurà  de quedar buida  i 
retornada  la clau  al responsable  – encarregat  de les 
taquilles. 
 
Qualsevol queixa o reclamació sobre la present normati- 
va i la seva aplicació es presentarà mitjançant escrit a la 
Junta per ser tractada en la primera reunió que tingui 
lloc a partir de la data de la reclamació. 
 

Barcelona, juliol 2018. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per a qualsevol consulta poseu-vos en contacte amb 
nosaltres a través de l'adreça de correu 

electrònic  ampa@agmundet.es  o bé truqueu 
al telèfons 931936123 / 687505753 

 

 
 

REGLAMENT 

TAQUILLES 
 
 
 
 

 
Un dels propòsits de la  Associació de mares i 
pares d’ alumnes de  l’ Institut Anna Gironella de 
Mundet (AMPA), és assistir les mares, els pares o 
els tutors d’ alumnes en  tot allò que fa referència 
a l’ educació dels seus fills, filles o pupils. Des de 
la seva fundació l’AMPA ha tingut interès a benefi- 
ciar l’alumnat mitjançant diferents serveis. 
 
Per tot això i amb la necessitat d'oferir un millor 
servei a la comunitat educativa, la Junta va acordar 
redactar les següents normes d’ús, amb l'objectiu 
que tots els usuaris puguin utilitzar-les en les 
millors condicions possibles. 
 
Aquest reglament forma part de les Normes de 

Organització i funcionament (NOFC) de l'Institut.  
 

 

 

 
 

Aprovat pel Consell Escolar del mes de maig de  2012

mailto:ampa@agmundet.es


REGLAMENT A ADOPTAR PER L’USUARI DEL SERVEI DE TAQUILLES 
 

 
 
 
 
 

Adjudicació 
 

1. Les taquilles són d'ús individual i només per a les activitats 
acadèmiques. En sol·licitar-les es demanaran les dades perso- 
nals de l’alumne/a, seguint en tot moment la llei de protecció de 
dades. 

 
2. Les taquilles s'assignaran per estricte ordre de sol·licitud fins 
a completar totes les taquilles disponibles. Si una vegada trami- 
tades totes les sol·licituds encara hi ha taquilles disponibles es 
permetrà que els arrendataris sol·licitin el canvi de taquilla per 
alguna de les disponibles. 

 
3. A l'inici de curs es lliuraran dues claus que hauran de retor- 
nar-se a la finalització del curs. En cas de pèrdua s’abonarà al 
compte de l’AMPA la quantitat que s’especifiqui a l’inici de curs. 

 
4. Cada curs escolar es canviarà l’assignació de les taquilles, 

per evitar així, l’ús continuat de la mateixes. 

 
5. No es reservarà la mateixa taquilla d'un curs per a un altre. 

 
6. Cada any es fixarà el preu i forma de pagament de la taquilla 
incloent-hi l’import del dipòsit i entrarà en vigor a partir de se- 
güent curs. 

 
7.  La  Junta  organitzarà  la  llista  d'espera  dels    usuaris  que 
sol·licitin taquilles ordenades, segons la data de sol·licitud. 

 
8. Des del moment de lliurament de la taquilla fins que finalitzi 
el termini de renovació, l'arrendatari pot anul·lar el lloguer i se li 
retornarà la fiança passant aquesta taquilla a estar lliure per a una 
nova assignació. Una vegada retornada la fiança l'arrenda- tari 
perd tot dret d'ús sobre aquesta taquilla, sempre que l'ar- rendatari 
sigui al dia de pagament. 

 
 

Ús 
 
1. L’alumnat podrà destinar la taquilla a guardar material esco- lar 
i esportiu, però queda expressament prohibit el seu ús per 
dipositar objectes que, per les seves característiques o compo- 
sició, puguin ser considerats  com a perillosos,  nocius o que 
atemptin contra les normes o ideari de l' Institut (substàncies 
inflamables, tòxiques, perilloses, peribles o il·legals). 
 
2. En tot moment es seguiran les indicacions de les persones 
responsables de les taquilles. 

 
3. En cas de causar baixa de l' Institut, l’usuari haurà de desa- 
llotja la taquilla posant-la a disposició de la Junta. Si la taquilla 
està en condicions òptimes es retornarà el dipòsit. 
 
4. L'accés a les taquilles es realitzarà fonamentalment de ma- 

nera que no interrompi la marxa de les classes, és a dir: 

 
- A l'entrada i sortida de l'horari escolar, durant l'es- 
barjo i durant els canvis de classe, exceptuant aque- 
lles persones que tinguin autorització expressa del 
professor. 

 
- Excepcionalment durant la classe quan es compti amb 

el permís del professor. 

 
5. L'ús de taquilles no és motiu per arribar tard a classe. 

 

 

Seguretat 
 
1. La junta no es responsabilitza de la pèrdua, furt o deteriora- 
ment dels objectes dipositats en les taquilles. (Es recomana a 
tots els usuaris no deixar objectes de valor en les mateixes). 

 
2. La Direcció del Centre, o en el seu cas l’AMPA, podrà acce- dir 
a qualsevol taquilla, quan tingui indicis que no s'utilitza per a les 
finalitats establertes, o per comprovar l'ús de la mateixa, davant 
de l’alumnat responsable o membre de l’equip directiu. 


