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TAQUILLES 2018/19 
 

La compra de les taquilles ha estat per part de l’AFA i la gestió d’aquestes la realitza l’Institut. Per tant, per 

poder tenir opció al lloguer de la taquilla és imprescindible, entre d’altres, haver pagat la quota de l’AFA del 

curs corresponent. 

 

CONDICIONS 

- El preu del lloguer pel curs 2018/19 és de 10€ per alumne/a. 

- No es retornarà cap import ni parcial ni total un cop pagat el lloguer del curs corresponent. 

- L’alumnat farà ús del seu cadenat. No és necessari fer lliurament de la clau d’aquest ni de la seva 

combinació. 

- L’ús de la taquilla és exclusivament per deixar llibres, llibretes, material necessari, etc. L’ús inadequat de la 

taquilla per part de l’alumnat serà considerat per la Comissió de Convivència del Centre i pot provocar la 

pèrdua del dret d’aquesta i no poder disposar d’ella en futurs cursos.  

- En cas que s’hagi d’accedir a l’interior de la taquilla, pel motiu que sigui, el centre pot esberlar el cadenat 

sense fer-se càrrec de les despeses de reposició d’un altre nou. 

- El contingut de la taquilla és responsabilitat absoluta de l’alumnat, així com el bon ús, el control del cadenat 

i de les claus. El Centre no es responsabilitzarà de la pèrdua o sostracció de material o dispositius que 

contingui per part de l’alumnat. 

- L’alumnat ha de deixar la taquilla buida i sense cadenat en el moment de recollir els informes de l’avaluació 

ordinària de juny (21 de juny 2019). En cas contrari, el centre té la llibertat de trencar el cadenat i netejar 

l’interior d’aquest. 

- En cas d’incidència de qualsevol tipus, dirigiu-vos a la secretaria del Centre. 

 

 

PROCEDIMENT 

- Durant aquests dies busqueu el vostre company/la vostra companya més adient per a compartir la taquilla 

(cal que sigueu del mateix nivell de curs). 

- En cas que no trobeu un/a company/a, el centre us emparellarà amb alguna persona que tampoc en tingui. 

- Passeu tots dos companys/es per la secretaria del Centre amb el justificant de pagament del banc, el 

document del lloguer signat, i el vostre cadenat, per tal de recollir l’assignació de la taquilla. 

- Horari de secretaria per gestionar el lloguer de les taquilles: 

Dimarts, dijous i divendres: 9.00h- 11.00h 

Dilluns:    11.30h- 12.00h 

Dimecres:   16.00h- 18.00h 

 

Compte AFA per realitzar el pagament del lloguer de la taquilla. S’ha d’indicar: 

“TAQUILLES”, nom, cognoms i curs de l’alumne/a. 

ES44 2100 4525 97 2200117267 (CaixaBank) 

Quan s’hagi acabat l’operació, s’imprimiran 2 rebuts. Un d’ells és per la persona que ha realitzat el 

pagament i l’altre és per a l’institut. 

 

 

La Direcció       Castelldefels, 13 de setembre 2018 


