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REGLAMENT DE L'ÚS DE LES TAQUILLES 

 

 

La finalitat de la taquilla és evitar el sobrepès que l’alumnat porta diàriament de casa a 

l’institut i viceversa. L’alumnat ha de ser conscient dels horaris de cada dia i del material que 

ha de portar cap a casa o cap al centre (ha de saber els llibres, llibretes i altre material que 

pot deixar o endur-se de la taquilla). 

 

− El preu del servei de lloguer de la taquilla és de 20,00€ l’any, és a dir, per curs 

acadèmic. 

 

− L’alumnat ha de portar un cadenat per el pany de la taquilla, del qual el centre no es 

farà responsable.  

− L’alumnat podrà obrir/tancar les taquilles abans de començar i després d’acabar cada 

bloc de classes. És a dir, a primera hora del matí, en començar i acabar l’hora del pati 

i en acabar el matí. 

 

− No es podran utilitzar les taquilles entre classes, si no és amb el permís del 

professorat, per alguna circumstància especial i segons el seu criteri. 

 

− L’ús de les taquilles no és cap excusa per arribar tard a les classes. 

 

− Les taquilles són un benefici exclusiu per a l’alumnat. Per tant, caldrà mantenir-les 

netes i fer-ne un bon ús. 

 

− Les taquilles serveixen únicament per guardar el material escolar i com el seu ús és 

temporal (per a un curs), no s’hi podran posar adhesius ni objectes que les facin 

malbé. 

 

− El tutor/a o qualsevol professor/a podrà fer obrir una taquilla per revisar-ne el 

contingut, si ho creu oportú. 

 

− En el cas de no poder obrir la taquilla, cal que l’alumne/a avisi el/la conserge o un 

professor/a. No ha d’intentar obrir-la tot forçant el pany. 

 

− En cas que l’alumnat oblidi la clau, no podrà demanar al conserge que li obri la 

taquilla, ja que el cadenat és de la seva propietat i el centre no disposarà de cap còpia 

de claus. Per tant, serà responsabilitat del mateix alumnat si algun professor/a li posa 

una falta lleu per no tenir el material corresponent. 

 

 

Aquest reglament podrà ser revisat i/o modificat en funció de les experiències acumulades. 


