NOVA NORMATIVA D´ÚS ARMARIET AFA 3 TURONS
CURS 2020 / 2021

Número d‘armariet:

INTERVINENTS
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ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES D’ALUMNES DE L’INSTITUT ELS TRES TURONS
PassatgeElsTresTurons, nº.1
08350 ARENYS DE MAR
C.I.F.: G59464651
e-mail: ampa@elstresturons.cat
(D’ARA ENDAVANT AFA 3T)
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L’ALUMNE/A
D.N.I.:

__________________

.
.

CURS:
.
(D’ARA ENDAVANT L’ALUMNE/A)

EXPOSEN
1-Objecte de la normativa d´ús de l´armariet.
L’objecte de la present normativa és proveïr a l’ALUMNE/A d’un armariet, situat a dins la classe,
per guardar el material escolar i esportiu, així com objectes personals que aquest necessiti.
L’ALUMNE/ALUMNA reconeix i declara que l'armariet que ha rebut es troba en bon estat
d’ús .Igualment, declara haver rebut un exemplar de claus de l’armariet.
Queda terminantment prohibit el seu ús per dipositar objectes que per les seves característiques o
composició puguin ser considerats perillosos, nocius, il.legals o que atemptin contra les normes
del Centre Educatiu.

2-Durada.
- L´ús de l´armariet té una durada d’un curs acadèmic .
- Si durant el curs l´ALUMNE/A perd la clau de l´armariet assignat, ha de sol.licitar una còpia al
personal de l´AFA (Biblioteca) per 3€, per continuar amb el seu ús.

- Per seguir fent ús d´un armariet el curs següent, s´haurà de renovar any rera any el pagament
de la quota de soci /a de l´AFA 3T (1 per família) i l´import de l ús de l´armariet/alumne/a, a
través de l´aplicació TPV ESCOLA en el moment de matricular-se.
Com a novetat aquest curs 2020-2021,
1.- Aquest setembre, prèvia comunicació de l´AFA 3T, s´haurà de tornar totes les claus
d´armariets en poder dels socis actuals a personal de l´AFA 3T.
2.- Aquest juny s´haurà de tornar la clau assignada aquest curs al personal de l ´AFA
3T.
Hi ha establerta una penalització de 10 €, en el cas de no devolució de la clau en els
periodes establerts.
3-Pagament Renovació ús armariet per l´aplicació TPV ESCOLA.
Quota AFA Institut Tres Turons........................................................20,00 euros/família/curs
acadèmic.
Preu
del
lloguer
de
l’armariet……………………………….......................10,00
euros/curs acadèmic/alumne-a
El pagament de l’import corresponent a aquesta quota de l´AFA 3T (1 x familia) i quota d´ús d
´armariet s’haurà d’abonar en el moment de fer l’ingrés per la matriculació de l’ALUMNE/A a
través de la TPV ESCOLA.
4- Finalització de l´ús de l´armariet, baixa com a soci/a i retorn dipòsit.
- Les baixes de socis AFA 3T anteriors al curs 2020-2021 s’han de comunicar a la Sra. Montse
Amar (personal AFA-Biblioteca) o al correu de l´AFA: ampa@elstresturons.cat durant el mes de
maig.
- L´AFA podrà fer el retorn del dipòsit durant el mes de juny, quan l´ALUMNE/A retorni
la clau de l'armariet usat a personal de l´AFA, prèvia deducció de les despeses per
desperfectes imputables a l´ALUMNE/A, si escau.
La comunicació d´aquesta baixa fora de termini suposarà la pèrdua de la fiança, excepte que es
produeixi un cas extraordinari i es modifiqui per l´AFA el termini de comunicació.
La finalització del contracte a petició de l’ALUMNE/A abans de finalitzar el curs
acadèmic no dóna lloc a la devolució de cap part de la quota d´armariet pagada.
5-Responsabilitat de l’ALUMNE/A.
L’ALUMNE/A es responsable dels danys que provoqui per actes de mala fe, negligència o ús
inadecuat de l’armariet.
Els cost de reparació dels danys ocasionats per l’ALUMNE/A hauran de ser abonats per ell o pels
seus representants legals (PARES ó TUTORS).
6-Responsabilitat de l’AFA 3T.
L’AFA 3 T no es responsabilitza de la pèrdua, sustracció, deteriorament o qualsevol altre dany què
per qualsevol causa que es pugui produir als objectes dipositats a l’interior del armariet.
Arenys de Mar, 14 de setembre
de 2.020.
PRESIDENTA AFA 3 TURONS
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