
Curs 2022-2023: assignació d’armariets i la seva 

normativa. 

 

 ALUMNES D'ESO I BATXILLERAT 

Per a aquells alumnes que hagin fet el pagament com a molt tard el dia 

27 d’agost, l’assignació dels armariets els hi serà comunicada pel seu 

tutor els primers dies de classe. En cas de fer el pagament en 

posterioritat a dita comunicació, s’haurà d'enviar un mail a 

afa.armariets@gmail.com per tal de poder saber el número d’armariet 

assignat. 

S’haurà d'indicar el nom complert de l'alumne i curs. Se'ls contestarà 

el més ràpid possible i se’ls hi assignarà un número d’armariet.  

Es farà el possible perquè l’armariet sigui el més aprop possible de 

l’aula,  tot i que no es pot garantir. 

 ALUMNES DE CICLES 

L'assignació dels armariets es farà única i exclusivament mitjançant 

mail a  afa.armariets@gmail.com 

A partir del dia 7 de setembre, donant el nom, cognom, curs i zona on 

hi ha l’aula,  s'assignarà l’armariet. S'intentarà que sigui el més a prop 

de l’aula però no es pot garantir. 

 

NORMATIVA ARMARIETS PER A TOTS ELS 

CURSOS: 

 Els números assignats dels armariets son personals i 

intransferibles.  

 Només es farà devolució de la quota de l’armariet en el cas de 

baixa de l’alumne de l’Institut durant els tres primers mesos.  

 No es poden fer canvis sense previ avís ni autorització de l'AFA. 

 No es pot ocupar cap altre armariet que no sigui el que se'ls ha 

assignat. 

 Si hi ha alguna reparació a fer, s'ha d'informar a l'AFA. 
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 L'AFA n'és l'única responsable i qualsevol cosa se l’ha 

d'informar. Recordem que els armariets no són competència de 

cap tutor, professor.... i no estan obligats a saber-ne el seu 

funcionament i gestió. 

 En cas de veure-hi irregularitats als armariets l'AFA pot obrir-los 

sense pre-avís.  

 En cas d'incompliment d'alguna normativa sobre aquests, 

l'alumne pot perdre el dret a l’armariet sense devolució dels 

diners. 

 A final de curs, l’armariet s’ha de deixar buit i obert.  En cas 

contrari, l’AFA no es fa responsable del seu contingüt. 

 

CANDAUS 

Cada alumne ha de portar el seu propi candau i a final de curs se l'ha 

d'emportar. 

La mesura mínima recomenada és de 40 mm Arc Normal i un gruix de  

6mm. Més petits podria quedar l’armariet obert. 

El alumnes són els únics responsables del seu armariet, del seu 

candau, i de l'oblit de la clau o de la seva pèrdua.  

En cas que es necessiti obrir l’armariet i no es porti la clau o s'hagi 

perdut, es pot demanar a consergeria que se'ls talli el candau. Els 

conserges ho faran quan puguin (feina que desde l'AFA agraïm que 

facin en nom nostre als alumnes). 

Els alumnes hauran de portar un altre candau i sempre a càrrec seu. 

 

NOTA: LA GESTIÓ DELS ARMARIETS NOMÉS ES FARÀ 

VIA EL MAIL afa.armariets@gmail.com. ELS WHATSAPPs / 

TRUCADES  RELACIONATS AMB  ELS ARMARIETS NO ES 

RESPONDRAN. 
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