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CURS 2020-21 

ARMARIETS ESCOLARS 

 

L’AMPA de l’Institut Lacetània ofereix a l’alumnat d’ESO, de Batxillerat i de Cicles Formatius 

(excepte el CFGM d’Electromecànica de vehicles automòbils) la possibilitat d'usar els armaris 

escolars, instal·lats als passadissos de l’institut, amb la finalitat de guardar-hi el material escolar. L'ús 

dels armaris és en règim de lloguer i d’una durada de tot el curs 2020-21. 

Característiques dels armaris: 

• Mides: 35 cm (amplada) x 45 cm (fondària) x 63 cm (alçada). 
• Obertura per combinació numèrica. 
• Lloguer per cursos (setembre 2020 – juny 2021).  
• Preu del lloguer: 44 € tot el curs. 

Calendari i procediment: 

1. Cal emplenar la butlleta de sota i fer el pagament en efectiu a l'Institut, al despatx de la 

coordinadora de l'AMPA els dies  29 i 30 de juny i del 1 al 3 de juliol de 10.00 a 11.00. També, 

del 7 al 15 de setembre, en el mateix horari. 

Les sol·licituds rebudes posteriorment no tindran prioritat a l’hora de l’assignació. 

2. A principi de curs, i en un sobre tancat, es farà arribar a cada alumne/a el número de 

l’armari assignat, la seva combinació, el procediment per obrir-lo i el contracte de lloguer, 

perquè es pugui utilitzar des de la primera setmana de curs. 

És important seguir tots els passos d’aquest procediment en els terminis establerts per tal de poder 

rebre l’assignació de l’armari els primers dies del curs. 

En cas que les demandes sobrepassin el nombre d’armariets disponibles, es prioritzaran els alumnes 

dels primers cursos; als alumnes més grans, se’ls adjudicaran per sorteig. 

 

Sí, estem interessats en el lloguer d’un armari a l’institut durant el curs 2020-21 al preu de 44 €. 

 

*Nom i cognoms de l’alumne/a:...............................................................................................................  

DNI/NIE:..................................... 

Per als menors d'edat: 

*Nom i cognoms del pare/mare o tutor/a:..................................................................................................  

DNI/NIE:....................................... 

*Curs que es farà el 2020-21...................................................................................................................... 

Adreça:....................................................................................................................................................... 

Població................................................... Codi Postal:................. *Telèfon............................................... 

 

* Dades imprescindibles per adjudicar armariet.    Signatura, 

 


