
 

 
 

 
 

ALS PARES I MARES D’ALUMNES DE SECUNDÀRIA I BATXILLERAT 
 
Benvolguts/es, 
us adrecem aquesta carta per informar-vos que l’escola ofereix el servei de lloguer 
d'armaris en els quals l'alumnat pot guardar el seu material escolar i objectes 
personals. 
Aquests armaris seran d'ús personal i cada alumne que ho desitgi en disposarà d'un. La 
finalitat d'aquesta mesura és contribuir a que els alumnes vagin el més descarregats 
possible, ja que d'aquesta manera quedaran ben guardats els objectes que no hagin de 
fer servir a casa. També pretenem que augmenti la seguretat del material escolar 
evitant que els alumnes el deixin en el calaix de la seva taula, ja que amb l'organització 
actual del centre, els alumnes han d'anar canviant d'aula i per això no tenen un lloc fix 
on deixar els seus estris. 
L’alumnat i les famílies s’han de comprometre a no fer servir els armaris per guarda-hi 
res que pugui ser perjudicial per a la salut dels membres de la comunitat educativa o 
que sigui contrari a la normativa de l’escola. D’altra banda, en el cas que l’equip 
directiu tingués la sospita que s’hi guarda quelcom que no compleix aquests requisits, 
podria procedir a l’obertura de l’armari, en presència de l’alumne/a en qüestió o 
d’algun altre testimoni de l’equip directiu, l’equip docent o representants delegats de 
l’alumnat. 
Per tal de poder donar un servei ben acurat, i tenint en compte que una àmplia 
majoria de l’alumnat sol·licita aquest servei, per facilitar i agilitzar la gestió, us 
preguem que en cas de NO estar interessats en el lloguer d’armari lliureu la butlleta 
adjunta a la secretaria de l'escola, com a molt tard el dia 4 de setembre. El preu del 
lloguer de l’armari és de 15€ per tot el curs. Aquest import serà carregat en el rebut 
del mes de octubre. 
 
Agraint la vostra atenció us saludem cordialment, 
 
 
La Direcció 

 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
El pare, mare, tutor o tutora legal d'en/na_______________________________                                                
del curs ______  NO sol·licitem el servei d'armaris d'ESO i batxillerat el curs 18-19. 
 

Signatura 


