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CURS: 2021/22 
 
DADES DE L’ALUMNE 

Cognoms:                Nom: 

Curs:                                                            

Telèfon de l’alumne: 

 
DADES FAMILIARS 

Noms dels pares, mares i/o tutors/es: 

Telèfons de contacte: 
 
DADES ECONÒMIQUES DADES D’IDENTIFICACIÓ DE L’ARMARIET 

  Període de lloguer: Curs 21/22 Número: 

 Preu del lloguer anual:  32,00€ Passadís: 

     Nº de porta: 

     Clau: 

Condicions generals 
 
Objecte del contracte: 
Mitjançant el present contracte el col·legi lloga a l’alumne/a, firmant d’aquest contracte, l’armariet escolar descrit 
anteriorment amb la condició de què es compleixin les condicions descrites en aquesta pàgina. 
 
Pagament: 
El pagament de l’import fixat per cada curs escolar és el que figura com a preu de lloguer anual. L’import es farà en efectiu 
a secretaria.   
 
Entrega i devolució: 
El sotasignat/da reconeix i declara que l’armariet es troba en perfecte estat general. L’armariet, en la data de finalització del 
curs escolar, haurà de quedar buida, lliure de qualsevol material i en bon estat general, essent a conta de l’alumne/a les 
despeses, que pel seu incompliment es puguin ocasionar. En cas de no quedar buit, a final del curs escolar, el personal del 
col·legi la podrà buidar. Els objectes quedaran dipositats en el centre per un període no inferior a 3 mesos. 
 
Responsabilitats: 
L’alumne/a serà responsable dels desperfectes que es produeixin per malícia, negligència o us inadequat de l’armariet. En 
aquests casos l’alumne/a haurà d’abonar l’import o despesa que el col·legi hagi tingut per aquest motiu. 
 
Condicions d’us: 
L’alumne/a podrà destinar l’armariet per guardar material escolar i esportiu, però queda expressament prohibit el seu us per 
depositar objectes que per les seves característiques o composició, puguin esser considerats com a perillosos, nocius o que 
atemptin contra les normes del col·legi. En cas de sospita raonada, el col·legi tindrà el dret i deure d’obrir l’armariet i 
emprendre les mesures que consideri adequades.  El col·legi no es farà responsable de la desaparició del material de 
l’interior dels armariets. 
 
Temps de duració 
El present contracte tindrà una durada equivalent a un curs escolar, així que acabarà el mateix dia que acabi el curs. 
 
Signat 
 
 
Pare / Mare / Tutor/a Legal   Alumne/a   L’escola La Salle Mollerussa 


