Acord de Lloguer de Taquilles Curs 2015-2016 (ESO i Batxiller)
Nom Alumne: __________________________________________________
Curs: ______ Grup: _______
Taquilla: _______
Nom Pare + Telèfon : ______________________________________________
Nom Mare + Telèfon : ______________________________________________

La finalitat d’instal·lar taquilles al Centre és que l’alumnat pugui disposar d’un espai d’ús
personal on pugui guardar el material escolar i /o relacionat amb l’àmbit escolar que no
necessiti de manera immediata.
El lloguer de la taquilla es farà per un curs escolar complet des de la seva adjudicació fins
al darrer dia de curs ( 22 de juny del 2016); en finalitzar el curs s’ha de procedir a la
devolució de la taquilla en perfectes condicions, neta i oberta.
A partir del 15 de juliol es procedirà a la retirada i destrucció del contingut de les taquilles
no buides.
El pagament es farà en la mateixa via de cobrament que el rebut corresponent
El preu de lloguer de la taquilla és de 30 € / curs escolar que es poden abonar:
De manera íntegra a l’inici curs (rebut d’octubre)
3 pagaments de 10 € a l’inici de cada avaluació:
Avaluació 1 (rebut d’octubre)
Avaluació 2 ( rebut de desembre)
Avaluació 3 (rebut març)

Normativa d’ús
Les taquilles estan numerades i cada usuari s’ha de fer responsable del seu tancament
amb un pany propi (i la clau corresponent si és el cas).
L’ús de les taquilles es limita a guardar material escolar i /o relacionat amb l’àmbit
escolar. Queda expressament prohibit l’ús per a dipositar objectes que per les seves
característiques i/o composició, es puguin considerar com a perillosos, nocius, il·legals o
que atemptin contra la salut o la Normativa del Centre.
Els usuaris són els responsables únics de la taquilla assignada quant a la seva
conservació i el contingut dipositat.
En cap cas la Direcció del Centre és farà responsable de les incidències que hi pugui
haver amb el material dipositat a dins les taquilles.
La Direcció del Centre està autoritzada a accedir a qualsevol taquilla (en presència de
l’usuari) per fer la supervisió corresponent, quan hi hagi indicis d’un ús inadequat.
L’accés a les taquilles estarà permès durant la jornada lectiva tenint en compte que:
-

S’hi podrà accedir a l’inici i al final de la jornada lectiva

-

S’hi podrà accedir al temps de l’esplai i quan l’alumne hagi de canviar d’aula

En cap cas l’ús de les taquilles no és motiu justificat per arribar tard a classe.

En cas que es faci un mal ús continuat de la taquilla, la Direcció del Centre podrà
determinar la rescissió d’aquest acord, perdent així l’usuari tots els drets envers la
taquilla assignada durant el curs corresponent.

Amb la signatura d’aquest document sol·licito que se m’adjudiqui una taquilla per fer-ne
ús segons les normes relacionades en aquest acord:

Signat Pare / Mare / Tutor

Signat Alumne (Usuari)

