
 
             

FORMULARI LLOGUER D’ARMARIETS 
 
 

En/na _____________________________________amb DNI núm. ____________ 

pare/mare de l’alumne _____________________________________________ 

Del curs de _______ d’ESO, sol·licito llogar un armariet per al curs 

2018/2019. 

 
La tarifa és de 50€  per las socis de l’AMPA, i 60€  per als no socis. 

 
Heu de fer l’ingrés, indicant el nom del vostre fill/a i el curs al núm. de 
compte següent: 

 
Recordeu d’entregar el justificant del pagament juntament 
amb el contracte signat a la CONSERGERIA DE l’INSTITUT 

Normes generals: 
 

1. L’alumne/a es compromet a mantenir en bones condicions 
l’armariet durant tot el curs. 

2. En cas de produir-se algun desperfecte per mal ús, l’alumne/a 
perdrà tots els drets sobre l’ús. 

3. Els armariets es poden compartir entre dos alumnes, sempre que 
no es generi conflicte entre ells/es. En cas contrari, únicament 
podrà fer-ne ús l’alumne/a titular (DNI de la sol·licitud). 

 
Signatura del pare/mare: 
 
 
 
 

Tiana,  juny de 2018. 
 

 
 
 
 

NÚM DE COMPTE AMPA INSTITUT TIANA 
 

                   ES67 0182 6146 1402 0151 5399 
 



 
             

REGLAMENT SOBRE L’ÚS DELS ARMARIETS 
 

 
1. La finalitat dels armariets és evitar el sobrepès que l’alumnat porta 

diàriament de casa a l’Institut, i a l’inrevés. Els alumnes han de ser 
conscients dels horaris de cada dia i organitzar-se en funció del 
material que necessitaran. Cal limitar els moments d’ús de 
l’armariet tant com sigui possible. 

2. En principi, els alumnes podran obrir/tancar els armariets abans 
de començar les classes i després que aquestes acabin. Això vol 
dir: a primera hora del matí, a l’hora del pati, i al finalitzar el matí. 

3. En mig de les classes, i entre classes NO es podran utilitzar, 
excepte amb el permís del professor per alguna circumstància 
especial, i sota el seu criteri. 

4. L’ús dels armariets no és cap excusa per arribar tard a una classe. 
5. Els armariets són un benefici exclusiu de l’alumnat, que ha de 

procurar mantenir-les netes i en bon ús, tant la pròpia com les dels 
companys. 

6. Els armariets serveixen única i exclusivament per guardar material 
escolar. No s’hi pot deixar menjar, ni roba bruta o suada, d’un dia 
per l’altre. 

7. Com que l’ús és temporal (un curs) no s’hi podran enganxar cap 
tipus de distintius, adhesius... ni objectes que les malmetin. 

8. El tutor, o qualsevol professor, podrà obrir o fer obrir un armariet 
per revisar el contingut, si ho creu oportú a causa de les 
circumstàncies. 

9. En cas que l’alumne tingui dificultats obrir el seu armariet, ha 
d’avisar el/la conserge o un/a professor/a, en cap cas ha d’intentar 
obrir-lo forçant el pany. 

10.  En cas de no poder obrir l’armariet per oblit de la 
contrasenya serà considerat com oblidar-se els llibres a casa i 
l’alumne/a no podrà demanar que se li obri. Per tant, serà 
responsabilitat del mateix alumne/a si algun professor li posa una 
falta lleu per no tenir el material corresponent. 

11.  Aquest reglament podrà ser revisat i reformat en funció de 
la problemàtica que vagi sorgint. 

 
 
 


