
NORMATIVA TAQUILLES 2019/2020 

 
-Per poder fer ús del servei de taquilles els socis/es han de pagar 20€ i els no socis/es 

30€. 

-La primera vegada que es fa ús d’aquest servei s’ha de pagar un dipòsit de 15€ que es 

retorna quan l’alumne hagi de marxar de l’institut.  És condició indispensable que hagi 

tornat les claus al finalitzar cada curs dins de les dates  indicades, que es retornin les dues 

claus amb el clauer i que les taquilles estiguin en bones condicions. 

-En el moment del lliurament, l’AFA entregarà dues claus amb un clauer, amb el número de 

la taquilla. (Es recomana que una clau es quedi a casa, per si l’altra es perd). 

-Si durant el curs es perden  les claus ho heu de comunicar a l’AFA. Demanar una còpia de 

la clau té un cost de 10€. 

-Qualsevol problema que tingueu amb la taquilla ho heu de comunicar a l’AFA. 

-Les taquilles són d'ús individual i només per a les activitats acadèmiques. En sol·licitar-les 

es demanaran les dades personals de l’alumne/a, seguint en tot moment la llei de protecció 

de dades. 

-Les taquilles s'assignaran per aquest ordre:  

1.- alumnes que ells o les seves families han col·laborat al manteniment d’aquest servei. 

2.-Socis i sòcies de l’AFA per estricte ordre de sol·licitud. 

3.-No socis/es per estricte ordre de sol·licitud. 

Cada curs escolar es canviarà l’assignació de les taquilles. S’intentarà que cada curs la 

taquilla estigui el més propera a l’aula de referència. 

La Direcció del Centre, o en el seu cas l´AFA, podrà accedir 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. 

Qualsevol persona que no respecti o no tingui cura del material de les taquilles podrà ser 

exclosa de l'ús de les taquilles en qualsevol moment del curs escolar. L’estudiant és el 

responsable del seu contingut i la seva conservació interior. Es podrà en qualsevol moment 

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. Les claus s’hauran de retornar els dies i a les hores indicades que la junta 

de l’AFA ho comuniqui prèviament. No es consideraran lliurades les claus que es deixin a la 

bústia de l’AFA. Tantmateix, no es poden lliurar ni als tutors ni a consergeria. 
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