
FUNCIONAMENT DEL SERVEI DE TAQUILLES
(alumnes  nous/noves)

Benvolguts/des famílies:

En el moment de donar-vos d’alta com a socis, els alumnes tenen dret a tenir  guixeta
-“taquilla”- El servei s’ofereix com un lloguer durant tot el curs escolar.

Per tancar la mateixa es necessari  fer servir un cadenat.  Des de l’Ampa i  l’institut  us
recomanem l’ABUS 78KC/50,  ja que aquest  model,  en cas de problemes,  no ens cal
trencar-ho per obrir la taquilla. Nosaltres us podem facilitar-ne un, amb les garanties de
recordatori de combinació, canvi si no funciona correctament i atenció individualitzada per
que l’alumne l’obri sense problemes. Si voleu, informació, us podem atendre al  nostre
mail.

Durant la primera setmana de curs, els tutors de cada grup assignaran una taquilla a
aquells alumnes que siguin socis . L'alumne/a hi posarà el cadenat i haurà de conservar la
taquilla durant tot el curs. Ni l'AMPA ni el centre es faran responsables dels canvis de
taquilla  que  no  siguin  comunicats.  L'AMPA  no  es  fa  responsable  de  pèrdues,
robatoris  ni  altres  incidències  de  cadenats derivades  de  mal  ús,  negligència  o
vandalisme. Per a resoldre qualsevol problema, l'alumne/a haurà de contactar via correu
electrònic de la comissió de taquilles de l'AMPA (taquillesiesgoya@gmail.com) indicant el
motiu del correu, el seu nom, curs i número de taquilla. A consergeria podran atendre els
problemes, però tenen poques possibilitats de resoldre'ls. Si l'alumne/a utilitza un cadenat
propi, ha de tenir en compte que per a qualsevol reparació d'eixos o planxes és necessari
deixar la taquilla oberta sense cadenat.
 
En acabar  el  curs,  l'alumne deixarà  la  taquilla  oberta,  buida  i  neta  com la  va  trobar,
s'endurà el cadenat per tornar-lo a utilitzar el mes de setembre següent en la nova taquilla
assignada. Cas de deixar el cadenat posat, al mes de juliol, en fer el manteniment de les
taquilles, haurem de trencar el cadenat i aquest s'haurà de llençar.
 
La taquilla és un dels pocs espais d'ús personal dels nostre fills/es dintre de l'institut. Cal
fomentar el seu bon ús doncs la seva conservació depèn en gran part del tracte que se li
dona. Durant el curs continuarà el control sobre els actes vandàlics sobre les taquilles i
cadenats.  Esperem  seguir  reduint  el  nombre  d'incidències  que  perjudiquen  als  seus
usuaris/es. Agraïm a les  famílies el suport i la comprensió i als professors i personal no
docent de l'institut la seva col·laboració a fi de millorar el servei que s'ofereix.

Atentament,                   AMPA IES GOYA                      COMISSIÓ DE TAQUILLES
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