
NORMATIVA-CONTRACTE 
   TAQUILLES 2020-2021


1. L’ús de la taquilla és individual, no es podran compartir les taquilles, ni transferir-les a 
altres alumnes. 
2. Per a obtenir una taquilla l'alumne/a ha de fer un únic abonament de 10 euros en 
concepte de lloguer per a tota la seua estada ininterrompuda en el centre. Aquest 
document, segellat pel centre, servirà de justificant de pagament. 
3. L'alumnat aportarà un cadenat amb dues claus (s'aconsella marca LINCE) de 30 mm 
de diàmetre, una d'elles quedarà en propietat de l'alumne i l'altra serà custodiada pel 
centre. Si l'alumnat oblida la clau només podrà requerir-la als conserges durant el primer 
esplai, lliurant el carnet d’estudiant com a fiança. 
4. La taquilla s'utilitzarà únicament per a dipòsit de material escolar (ni mòbils, ni mp3, ni 
aliments, etc.). El centre no es fa responsable dels objectes dipositats en la taquilla, per 
tant, no és possible realitzar reclamació alguna. 
5. La taquilla només es podrà usar abans del començament de les classes al matí, durant 
els esplais i a l'eixida de l'última hora de classe. Mai entre les classes ni durant elles, ja 
que pot ser la causa de retards a les mateixes. 
6. La taquilla s'ha de mantenir tancada, neta i en bon estat. No pegar adhesius ni pintar la 
taquilla ni exterior ni interiorment. 
7. Es facilitarà la revisió de la taquilla al Cap d'Estudis, al Coordinador de Secundària, al 
la secretària o a la directora del Centre quan aquests ho requerisquen. 
8. Es comunicarà immediatament qualsevol incidència relacionada amb la taquilla. 
9. La taquilla ha de deixar-se tancada i buida a final de curs.  
10. Quan l'alumne/a se done de baixa, haurà de buidar la taquilla, deixar-la oberta, 
informar al secretari i arreplegar la seua clau de recanvi.

11. En cas de pèrdua de totes les claus, trencar el cadenat suposarà per al/l'alumne/al 
pagament de 7 euros.  
12. L'incompliment, per part de l'alumne/a, de qualsevol de les normes exposades podrà 
ocasionar la retirada de la taquilla. 

HE LLEGIT, ACCEPTE I EM COMPROMET A COMPLIR TOTES LES NORMES 
ANTERIORS    


El pare/mare/ tutor/a                	 	 	                        L’alumne/a


Signatura: ..............................................		 Signatura: ..............................................                                             


NOM I COGNOMS DE L’ALUMNE/A: ................................................................................... 

CURS: ...................

Com a alumne/a d’aquest institut, SOL·LICITE se m'adjudique una taquilla per al meu ús 
personal, d'acord a les normes establides en aquesta normativa.


TAQUILLA ASSIGNADA Nº:______ (aquest apartat serà emplenat pel centre)


