
 

REGLAMENT DEL SERVEI DE TAQUILLES (CURS 2020-2021) 
 

Adjudicació: 

1. A l'inici de curs, previ pagament d'una fiança a determinar cada any, els socis rebran una clau de la 

taquilla assignada. 

2. En cas de pèrdua de la clau, l'estudiant pot sol·licitar una altra clau previ pagament d’una nova fiança. 

3. Cada curs escolar es canviarà l'assignació de les taquilles, per evitar així l'ús continuat de la mateixes. 

4. Al final de curs la taquilla haurà de quedar buida i neta i, al tornar la clau, es retornarà la fiança. 

5. Les taquilles s'assignaran per estricte ordre de sol·licitud fins a completar totes les taquilles disponibles. 

Utilització: 

1. L'alumnat podrà destinar la taquilla a guardar material escolar i esportiu, però queda expressament 

prohibit el seu ús per dipositar objectes que, per les seves característiques o composició, puguin ser 

considerats com a perillosos, nocius o que atemptin contra les normes o ideari de l'Institut (substàncies 

inflamables, tòxiques, perilloses, peribles o il·legals). 

2. L'AFA no es responsabilitza de la pèrdua, furt o deteriorament dels objectes dipositats en les taquilles. 

3. La direcció del centre, o en el seu cas l'AFA, podrà accedir a qualsevol taquilla quan tingui indicis de que 

aquesta no s'utilitza per a les finalitats establertes, o per comprovar l'ús de la mateixa, davant de 

l'alumnat responsable o membre de l'equip directiu. 

Sancions: 

1. Qualsevol persona que no compleixi les normes reglamentades d'utilització, podrà ser exclosa de l'ús de 

la taquilla en qualsevol moment del curs escolar, perdent per tant la fiança de la mateixa. 

2. L'estudiant és el responsable del seu contingut i la seva conservació interior. Es podrà en qualsevol 

moment anul·lar l'adjudicació per un mal ús de la mateixa o pels desperfectes que es causin i haurà 

d'abonar la seva reparació. 

La cessió d'una taquilla comporta l'acceptació íntegra d'aquesta normativa. Tindrà una durada equivalent a un 

curs escolar, per la qual cosa acabarà el mateix dia que finalitzi aquest.  

 

Junta AFA IES Bernat el Ferrer 

  

 

Si us plau, dins de les dates assignades pel vostre grup (les quals es faran públiques a l’inici del curs), entregueu 

a la biblioteca aquest resguard signat, juntament amb els justificants de pagament de la quota de soci i de la 

fiança de la taquilla per tal que se us n’assigni una pel proper curs. 

 

En/na ........................................................................................................................................... , 

pare/mare/tutor de ..................................................................................................................... , 

sóc coneixedor del reglament de taquilles de l'Institut Bernat el Ferrer i accepto el seu compliment. 

 

Molins de Rei a ......... de .................. de 20.... 

Signatura 


