
 

 

 

SOL·LICITUD APARCAMENT 

 

BICI / PATINET 
 
202 __ / 2___    

    
 
 

Davant les demandes d'aparcament de bicis i patinets dintre del recinte escolar i donat que únicament 
podem tenir un número reduït, heu de fer una sol·licitud per escrit i després esperar la resposta del centre. 
Aquestes places estaran destinades únicament per l'alumnat que pugui demostrar la seva necessitat per 
motius laborals i/o situacions excepcionals  

 

• Heu d’emplenar i signar aquest full i després lliurar-ho a secretaria dintre del termini 
establert. Si us hem assignat la plaça, aquesta plaça serà intransferible. 

• El centre no es farà responsable de cap dany ni desaparició de cap vehicle. 

• Sempre que l’escola ho consideri oportú es podrà retirar/modificar l’autorització d’aparcament. 
 

 
 

 

 
 

 
 

  OMPLIR EN MAJÚSCULES 
 

     NOM I COGNOMS ______________________________   VEHICLE:       PATINET           BICI  

       TEL. ________________   |  CURS ___  ESPECIALITAT _____________________ TORN ___ 

 
 

 
                                                                                                            ESPAI A OMPLIR PER SECRETARIA 

 

 

 
 
 

 

Jo, l’alumne/a      

del curs de       soc conscient que l’escola no es fa responsable del meu 

  vehicle i em comprometo a complir amb les indicacions del paràgraf anterior. 
 

Barcelona,    
 
a        de 202__ 

 

Signatura sol·licitant 

 

 

 
Mod. Bici/Patinet .22   Secret. 

     PLAÇA ASSIGNADA  SECRETARIA    DATA       SECRETARIA   

 

- Que sempre has d’entrar a l’escola amb el patinet plegat a la mà. 

- Que has de posar el patinet/bici sempre a la plaça assignada. 

- Que ho heu fixat bé amb el vostre cadenat. Recordar que el cadenat us l'heu de portar sempre.  

- El correcte tancament de la porta del recinte, ja sigui en deixar o en retirar el patinet, ja que d'això dependrà la seguretat 

de teu propi vehicle. 

- Heu d’entrar i sortir amb calma. Feu molta atenció a no donar cops a les portes ni al mobiliari i sense molestar a 

les persones que circulen per l’entrada. 

- Només la persona que ha signat aquesta sol·licitud pot entrar al saló. No es pot entrar acompanyat. 

- Comprovar que el patinet no toqui a la butaca i aparcar en bateria per que no molesti al pas. 

- No es podrà agafar el patinet/bici durant l’hora del pati. 

- Donat que si es té la plaça d’aparcament és justament per facilitar la puntualitat, si l’alumnat arriba tard a classe es 

replantejarà la retirada de la plaça. 

L’ALUMNAT HAURÀ DE TENIR CURA I COMPROVAR SEMPRE: 


