
 

                                                                                                     AMPA INS MONTMELÓ 

Montmeló, juny del 2017 

Benvolgudes famílies, 

Ja estem arribant a final de curs i us volem recordar el protocol a seguir per la renovació del lloguer, el lloguer nou  o la devolució  
de les taquilles. 

RENOVACIÓ 

 Les taquilles han de quedar totalment buides el dia 07 de juliol de 2017. 
 

 Es mantindrà el mateix cadenat per els propers cursos (fins a finalitzar els estudis o el lloguer). EL CADENAT SE 
L'EMPORTARÀ L’ALUMNE/A a CASA.  S’assignarà una taquilla diferent cada any i es farà el possible per que aquesta 
estigui al costat de la classe de l’ alumne/a.  
 

NOU LLOGUER 

 L’alumnat que inicia els seus estudis a l'INS aquest curs 2017-18 o que llogui per primera vegada haurà de deixar 
juntament amb el justificant de pagament el compromís de bon ús signat. 

ASSIGNACIONS TAQUILLES 

 L'assignació de les taquilles es farà els primers dies del curs 2017-2018. Es posaran cartells a la porta del institut per 
indicar els dies concrets. El justificant de pagament es pot deixar a consergeria, abans del 12 de setembre de 2017, 
enviar-lo per correu electrònic a ampainsmontmelo@gmail.com o portar-lo el dia de l’assignació de les taquilles.  

PAGAMENT DEL LLOGUER 

 El pagament del lloguer, s'haurà de fer als caixers de "La Caixa" amb el número de 0415578 o bé fer una transferència al 
compte bancari número   2100 3162 82 2200052528. 

 
SOBRETOT POSEU EL NOM I COGNOMS DE L’ALUMNA/E I EL CURS QUE FARÀ EL 2017-18 

 
Lloguer per primera vegada de la taquilla .........  20€ (10€ lloguer + 10€ dipòsit) 
Lloguer per primera vegada segon germà.......... 15 € (5€ lloguer+ 10€ dipòsit) 
 
Renovació lloguer de la taquilla .......................... 10€ 
Renovació lloguer taquilla segon germà .............  5€ 

 
DEVOLUCIONS 

  

 L'alumnat que no vulgui renovar el lloguer de la taquilla o que deixi el centre, ha de fer entrega del cadenat a consergeria 
abans del dia 07 de juliol de 2017 o el mateix dia 7 de juliol al local del AMPA  i se'l hi farà entrega dels 10€ de dipòsit.  

Per qualsevol dubte, poseu-vos en contacte amb nosaltres al correu electrònic ampainsmontmelo@gmail.com 

LA JUNTA DE L'AMPA 

 

COMPROMIS DE BON ÚS.......................................................RETALLAR, FIRMAR I ENTREGAR AL AMPA.....  

Jo, ....................................................................................... amb DNI .................................. com a pare/mare/tutor sol·licito llogar 
una taquilla a nom de (l’alumne/a ) .............................................................................................. curs (2017-2018) ................... i em 
comprometo a complir les condicions d’us. 

 
Nom 2on germà :.....................................................................................  Curs ..................... 
Nom 3er germà .......................................................................................  Curs .................... 

 

Montmeló,  .... de  ...................... de 2017          Signatura, 
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Condicions d’ús de les Taquilles del Centre 

Curs 2017-18 

 

CONSIDERACIONS GENERALS 

o L’objectiu de les taquilles és el de facilitar l’activitat escolar 

de l’alumnat, tot evitant trasllats innecessaris del material 

escolar. 

o L’alumnat ha de preveure les seves activitats diàries per 

tal de saber què és el que ha de portar cap a casa i què 

pot deixar a la taquilla. 

o L’ús de la taquilla és opcional. 

o Cada taquilla porta un número d’identificació. No s’hi pot 

enganxar cap altre motiu o senyal. 

o S’aconsella no guardar-hi material de valor. 

o És responsabilitat de l’alumne/a  tot el material que dipositi 

a la taquilla. En cas de pèrdua o robatori del contingut, ni 

el Centre ni l’ Ampa se’n faran responsables. 

NORMES DE LLOGUER 

o El lloguer és per tot el període que l’alumne/a estigui al 

centre i renovable cada curs. 

o L’ import de lloguer és de 10 € / curs 

o En el cas de famílies amb més d’un fill/a  al centre, el preu 

del lloguer de la segona taquilla i següents serà de 5€ /  

curs. 

o En tots el casos cal deixar un dipòsit de 10 € per alumne/a  

per fer front a possibles desperfectes causats a la taquilla. 

o El dipòsit es tornarà quan s’entregui el cadenat i sempre 

que la taquilla estigui en perfecte estat.  

o Una vegada s’hagi desestimat el lloguer de la taquilla, no 

es podrà tornar a llogar-ne  cap més. 

o En cas de pèrdua del cadenat cal comunicar-ho a 

consergeria i l’Ampa en proporcionarà un altre que 

abonarà l’alumne/a. 

 

NORMES  D’UTILITZACIÓ 

o A les taquilles s’ha de guardar exclusivament material 

escolar. Queda prohibit el seu ús per dipositar-hi objectes 

que per les seves   característiques o composició puguin 

ser considerats com a perillosos, nocius o que atemptin 

contra les normes del centre. 

o El professorat  i personal responsable de la secretaria del 

centre podran realitzar revisions, sense previ avís, si les 

circumstàncies ho demanen 

o L’accés a les taquilles ha d’estar limitat als moments de: 

• L’entrada al centre i la sortida. 

• L’ inici i final de les hores de pati. 

• Abans i després d’Educació Física. 

   

o Els/Les alumnes han de deixar buides les taquilles cada 

final de curs per poder fer la neteja del seu interior. En cas 

de no fer-ho, els objectes que es trobin al seu interior 

seran eliminats 15 dies després de la data de finalització 

del curs. 

o Si l’alumne/a fa un mal ús de les taquilles o incompleix les 

normes d’ús, podrà ser sancionat amb la pèrdua del dret a 

l’ús de la taquilla durant el temps que es consideri. Haurà 

de retornar el cadenat i buidar la taquilla. 

o En cas de oblidar la contrasenya del cadenat, només se li 

facilitarà a l’alumne autoritzat. 

o Es obligatori fer servir el cadenat proporcionat pel centre, 

el ús de qualsevol altre tipus de cadenat suposarà la 

pèrdua del dret d’us de la taquilla. 

 

 


