
Servei de Cessió de taquilles 
La junta de l’AMPA ha adquirit un conjunt de taquilles per poder ser utilitzades el proper curs 
2019-20 pels alumnes de l’ESO, per tal de facilitar que hi puguin guardar els diferents llibres i 
materials de classe i que no calgui anar tan carregat. 

Aquest servei està a la disposició de tots els alumnes d’aquesta etapa, sempre que es compleixin 
unes condicions. Aquestes es resumeixen en els següents punts, els quals els alumnes i els seus 
pares i/o tutors hauran d’acceptar i de signar per donar la seva conformitat en cas de llogar una 
taquilla: 

1. Finalitat de l’ús. 
a. Aquestes taquilles es destinaran exclusivament a guardar material escolar i altres 

objectes indispensables per l’activitat escolar. 
b. No es poden guardar dins les taquilles objectes o productes perillosos, inflamables, 

tòxics, que es deteriorin o deteriorin el mobiliari, medicaments, objectes il·legals, 
contra la salut pública, així com begudes i menjar i tots aquells altres que puguin 
estar recollits a les normes d’organització i funcionament del centre. 

c. Ni l’escola ni l’AMPA garanteixen la seguretat dels objectes dipositats a la taquilla 
ni dels possibles robatoris que es puguin donar. En tot cas, un cop sigui coneixedor 
d’aquests successos intentaran col·laborar en la seva resolució, però sense fer-se’n 
responsable. 
 

2. Durada del Servei. 
a. La cessió de la taquilla es fa durant el curs escolar, acabant el període d’ús de la 

taquilla, el darrer dia de classe del curs. 
b. Cada alumne podrà tenir a la seva disposició una sola taquilla, preferentment a la 

seva pròpia aula. Aquesta taquilla no podrà ser compartida amb altres alumnes. 
3. Manteniment. 

a. L’alumne és responsable del bon estat de la taquilla, de tenir cura de la seva imatge 
(no es poden enganxar adhesius ni pintar, ratllar, ...) i dels danys que s’hi puguin 
produir tant a l'interior com a l'exterior, així com de la neteja del seu interior. 
Tracteu-les com si fos vostra, la forma en què la tractis diu molt de tu. 

b. A l’inici del contracte l’alumne reconeix que la taquilla escolar es troba en perfecte 
estat. 

c. L’escola, a través del tutor de la classe o d’un membre de l’equip directiu, i en 
presència de l’alumne usuari, podrà accedir a qualsevol taquilla quan tingui indicis 
que no s’utilitza per a les finalitats establertes, o per comprovar-ne el seu ús. 

d. S’estableixen unes despeses de manteniment de 20€ per curs escolar i alumne, 
que seran abonades per ell o per la seva família en el moment de l’adjudicació de 
la taquilla (els socis de l'AMPA podran beneficiar-se d'un descompte del 25% es a 
dir, 15€).  També s’estableix una quantitat de 5€ que s’haurà de pagar en el mateix 
moment com a garantia de la bona conservació de la taquilla, i que es 
reemborsaran en finalitzar el curs, quan l’alumne retorni la clau, si les condicions 
de la taquilla són les establertes en el present reglament. Si les condicions de 
retorn no són les adequades, la família abonarà el cost dels desperfectes 
ocasionats. En cas que l’alumne perdi la clau i se n’hagi de fer una còpia, perdrà el 
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continuar amb l’ús de la taquilla. 

e. No es poden fer còpies de la clau que obre la taquilla.  
f. En la data d’acabament del curs escolar, la taquilla haurà de quedar buida. Es 

comprovarà el seu bon estat per part de l’AMPA, i es retornarà la clau. 
g. En cas que l’alumne incompleixi la seva obligació de buidar el contingut de la 

taquilla a l’acabament del contracte, l’escola procedirà a buidar la taquilla, en 
presència d’un membre de l’equip directiu, quedant dipositats els objectes en el 
Centre Escolar per un període màxim d’un mes. 

h. Si durant el curs s’observa alguna anomalia en el funcionament de la taquilla, 
s’haurà de comunicar a les persones responsables i obrir una incidència al e-mail:  

ampa@jm-badalona.com 
Indicant nom i cognoms, nº taquilla i classe. MAI NO INTENTIS REPARAR LA TEVA 
TAQUILLA. 

4. Sistema de baixa 
Es donarà per finalitzat l’ús d’una taquilla per part d’un usuari en els següents casos: 

a. Per renúncia escrita del pare, de la mare o persona representant legal. 
b. Per finalització del curs escolar. 
c. Per incompliment de la normativa vigent de funcionament aplicable, que fins i tot 

podrà suposar la no utilització per cursos posteriors. 
d. Per baixa en l’escolarització a l’escola o absències significatives abans de la 

finalització del curs escolar. 

DADES DE L’ALUMNE 
COGNOMS: NOM: 

PERIODE DE CESSIÓ INICI:  FINAL: 15 de juny de 2020 

CURS ESCOLAR: 
2019-2020 

PREU DE MANTENIMENT ANUAL: 20 € 
PREU FIANÇA CLAU: 5€ 

PREU MANTENIMENT SOCIS: 15€ 
PREU FIANÇA CLAU: 5€ 

DADES D’IDENTIFICACIÓ DE LA TAQUILLA Nº DE PORTA:   

 

AUTORITZACIÓ 
En/Na 

amb DNI Com a      Pare      Mare     Tutor 

de l’alumne/a del curs 

de l’escola Jesús Maria de Badalona, conec i accepto les normes d’ús i les condicions establertes per 
a l’ús de la taquilla. 
 

 

Badalona a............de Setembre 2019 

Signat Alumne: 
 
 
 
 

 Signat Pare/Mare/Tutor 
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CLAUSULA INFORMATIVA DE PROTECCION DE DADES 
L'informem que les dades que ens facilita no seran cedits en cap concepte sense la seva expressa autorització. I 
seran tractats dins de la normativa vigent en matèria de protecció de dades, Llei Orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal. (LOPD) Aquestes dades seran incloses en un fitxer 
informàtic denominat clients, La funció de recaptar aquestes dades és poder elaborar un pressupost, informar-
los dels nostres serveis i activitats de la nostra empresa. I en signar els nostres formularis estan acceptant 
expressament la recepció d'aquests, per qualsevol mitjà de comunicació. La conseqüència de no emplenar 
degudament els formularis seria que no tindria accés als nostres serveis ni promocions. El responsable d'aquest 
fitxer és AMPA ESCOLA JESÚS MARIA BADALONA, amb C.I.F.:G58012287 amb domicili a l'efecte de notificacions 
en C/ LEPANT, 3 (08914) BADALONA de Barcelona. Vostè té dret a rebre resposta de qualsevol pregunta, consulta 
o aclariment que li sorgeixi derivada dels formularis. Vostè té dret a l'accés, oposició, rectificació, cancel·lació, de 
les seves dades de caràcter personal, mitjançant escrit, a l'adreça abans indicada o per correu electrònic a 
ampa@jm-badalona.com. Totes les seves dades seran donats de baixa definitivament de la nostra base de dades 
pels següents motius: 1er. a petició seva. 2on. quan hagin deixat de ser necessaris per a les finalitats que van 
motivar la seva recollida. 
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