
 

 
 
 

 
 

Benvolgudes famílies, 
Ens adrecem a vosaltres per informar-vos del servei d’ús dels armariets. 
Us adjuntem la normativa d’ús dels armariets. El preu per alumne és de 20 
euros de lloguer més 10 euros de fiança. 
Per fer el pagament, cal fer l'ingrés al compte corrent del BBVA-CX 
ressenyat a sota; no oblideu d’anotar el nom i els cognoms de l’alumne/a 

 

 
 

Un cop efectuat el pagament, cal lliurar la còpia del justificant de l’ingrés, 
degudament complimentat amb el nom i cognoms de  l’alumne/a, 
juntament amb l’acceptació de la normativa d’ús signada a Secretaria. 
L'alumnat haurà de portar pel seu compte el candau amb la clau per tancar 
l'armariet. 
Quedem a la vostra disposició per a qualsevol aclariment que requeriu. 

 
Atentament, 
. 
L’equip directiu de l'Institut Canigó 

 
 
 

 

 
 
 

Jo , com a pare/mare/tutor/a legal 

de  l'alumne/a  accepto la normativa 

d’ús dels armariets del centre. 

 
 

Data: Signatura 

TRANSFERÈNCIA: ES08 0182 7032 2402 0171 2425 
EFECTIU: Al caixer automàtic de l'oficina i fer 
l'ingrés nº: ES08 0182 7032 2402 0171 2425 

Import: 30€ 

LLOGUER D’ARMARIETS DEL CURS 2018-19 



 

 
 

 
 

El servei d’armariets de l´Institut Canigó 
d'Almacelles, té per objectiu facilitar a l’alumnat un 
lloc on guardar algunes de les seves pertinences 
durant el curs escolar en què es contracta el 
servei.   L’usuari/a   que   contracta    aquest 
servei es compromet a respectar aquesta 
normativa.  Els  armariets  són  propietat  del 
centre i aquest, es reserva el dret a obrir-los en 
qualsevol moment per a la seva supervisió. 

Qui pot fer servir els armariets? 
Qualsevol alumne/a matriculat a l´Institut durant el 
curs vigent pot llogar un armariet per a fer-ne ús 
atenent a aquesta normativa i pagant la quota de 
lloguer corresponent. 

Quant val el lloguer d’un armariet? 
La quota de lloguer per alumne/a és de 20€ i 10€ 
més en concepte de fiança que es tornaran a final 
de curs sempre i quan no hi hagi cap problema 
de desperfecte en l’armariet. 
Com s’ha de sol•licitar? Dins el termini 
establert. Cal lliurar a Secretaria la còpia del 
justificant  de  l’  ingrés   de   la   quota   de 
lloguer,   degudament   complimentat amb el nom 
i cognoms de l’alumne/a, juntament amb 
l’acceptació  de  la  normativa  d’ús  signada. 
Passat    el    termini     establert,     caldrà 
contactar amb Consergeria  que,  en  funció  de 
la  disponibilitat  de  taquilles  lliures,  informarà 
del procediment a seguir per sol•licitar-ne el seu 
ús. 
Es pot compartir l’armariet amb algú? 
Els armariets són individuals i intransferibles. En el 
cas que un alumne deixi dipositar pertinences d’un 
altre   company   és   responsabilitat sempre     
de   l’alumne/a que ha fet el contracte del lloguer. 
Quants armariets es pot llogar? 
Cada alumne/a només podrà llogar un armariet 
per curs. 
Tancament de l'armariet 
L'alumnat haurà d'adquirir pel seu compte un 
candau i clau per tancar i obrir l'armariet. Si 
s'espatlla l'haurà de canviar. 

Quan acaba el contracte de lloguer? 
Durant els darrers dies de curs i amb data límit 
el dia 21 de juny de 2018, l’armariet haurà de 
ser buidat. Una vegada es facin les 
comprovacions pertinents a l’estat de l’ armariet 
es farà el retorn dels 10€ de fiança. 

 

 
 
Què passa si en acabar el període contractat es 
deixa ple l’armariet? 
L’ armariet que no s’hagi buidat en el període 
establert, serà obert pel personal de l´Institut, no 
fent-se aquest responsable de la pèrdua d’alguna 
de les pertinences que en ella s’hi guardessin 

 
Què  es  pot  i  què  no  es  pot  guardar  en  un 
armariet? 
L’ús de l’armariet està limitat a material acadèmic 
(per exemple: llibres, quaderns, bossa educació 
física...) i també els àpats dels  esbarjos 
(entrepans, sucs, aigües,...). Queda prohibit 
guardar qualsevol altre tipus de material. 

Quina responsabilitat té l’usuari/usuària? 
L’alumne/a  que  hagi  llogat  el  servei  d’ús 
d’un armariet es responsabilitzarà del seu estat  i 
el compliment d’aquesta normativa. 

Què passa si es detecta que han robat? 
L´Institut no es fa responsable en cap cas dels 
possibles  robatoris  o  furts,  pèrdues  de  claus,  o 
sostraccions  dels  objectes  dipositats  dins  dels 
armariets.  En  tot  cas,  un  cop  sigui  coneixedor 
d’aquests  successos  intentarà  col•laborar  en  la 
seva resolució, però sense fer-se’n responsable. 

En   quin   horari   es   poden   fer   servir 
els armariets? 
Està estrictament prohibit fer-ne ús en horari 
entre classes. 

Què passarà si es detecta que se’n fa un mal 
ús o no es respecta la normativa? 

 
La Direcció de l´Institut es reserva el dret de 
donar de baixa el servei si té constància que es fa 
un mal ús o no es respecta la normativa,  així 
com de posar les sancions que consideri 
oportunes que poden comportar el dret a no fer 
ús d’aquest servei per  part  de  l’alumne/a 
durant  el  període  que  s’estimi oportú. 

NORMATIVA LLOGUER D’ARMARIETS Curs 2018-19 
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