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Senyor/a,  
 
L’Institut Joan Brudieu ofereix el servei de lloguer de taquilles escolars individuals per al curs 

2021-2022. 
 
L’avantatge que suposa per al centre la instal·lació de les taquilles és evident. Contribueix 
notablement a la millora de les nostres instal·lacions i evita que l’alumnat transporti càrregues 
pesadíssimes així com patir subtraccions de material, sense oblidar, a més, que activa i estimula la 
seva relació social. 
 
La taquilla que es pot llogar està fabricada en xapa d’acer galvanitzat i prelacat d’1 mm d’espessor. 
La cara exterior de les portes és d’acer inoxidable. Els sistema d’obertura per a l’alumnat és fa 
mitjançant un pany de combinació numèrica, sense claus. Aquest sistema evita la pèrdua, còpia i 
trencadissa de claus. Les mesures de cada taquilla són de 650 mm d’alçada x 350 mm d’amplada 
x 450 mm de fondària. Cada taquilla té, així mateix, un prestatge intermedi i una safata portaobjectes 
a la porta. 
 
Els interessats a accedir a aquest servei hauran de fer un pagament de 55 euros. El pagament s’ha 
de poder efectuar a partir de TokApp i de les instruccions que trobareu a la part posterior 
d’aquesta carta. A aquest import, s’hi afegirà un 1% en concepte de despeses de gestió del 

pagament. 
 
Les condicions internes del lloguer de les taquilles són les següents, a part d’aquelles que 
explícitament vénen marcades en el contracte de lloguer que s’ha d’emplenar: 
• Cada taquilla està destinada a un/a sol/a alumne/a, per tant 

NO ES POT COMPARTIR. 
• L’alumnat-llogater es responsabilitza de mantenir, al llarg del 

curs, la taquilla neta i ordenada i, quan acaba el curs, s’obliga a 
deixar-la neta i amb les mateixes condicions en què la va trobar. 

• Les portes de la taquilla s’obren a partir d’una combinació que 
serà donada a l’inici del curs i que només ha de conèixer 
l’alumnat-llogater. Tan sols en casos excepcionals aquesta 
combinació es podrà canviar. 

• L’alumnat podrà fer ús de les seves taquilles en arribar a l’Institut 
a primera hora, a l’hora de l’esbarjo, en sortir al migdia, en entrar 
a la tarda i, després, en sortir a la tarda. No es pot fer servir la 
taquilla entre classes. 

• A l’alumnat que no faci un bon ús de la taquilla, o bé molesti 
altres alumnes-llogaters de taquilla (per exemple, espiar 
combinacions), se li’n retirarà el lloguer, sense dret a recuperar-ne els diners. 

 
Molt atentament 

 
Xavier Falcó i Gres 
Director 
 
La Seu d’Urgell, maig de 2021 
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Instal·lació de TokApp 

 
Cal que us descarregueu gratuïtament, des de Play Store Store o App Store, l’aplicació TokApp 

School als vostres telèfons mòbils i/o tauletes, ja siguin Android o iOS, i seguir les següents passes: 
 

1. Entreu a la botiga App Store o Play Store. 
 

2. Busqueu l'aplicació TokApp School i descarregueu-la. 
 

3. Obriu l'aplicació, seleccioneu el país de residència i valideu el número de telèfon o el correu 
electrònic que heu facilitat a l’Institut a l'inici de curs. 
 

 
 

4. Escriviu el nom d'usuari i contrasenya que vulgueu utilitzar (si està ocupat, escolliu-ne un 
altre). 
 

5. Espereu que l’Institut actualitzi la base de dades i detecti el vostre registre. Us ha d’arribar 
un missatge de validació que pot trigar fins a 24 h. A partir d’aquest moment, començareu a 
rebre comunicats. És essencial, per tant, que les dades de registre coincideixin amb les que 
s’hagin facilitat a l’Institut. 
 

6. Podreu efectuar el pagament a partir de la sol·licitud de pagament que rebreu a través de 
l’aplicació TokApp. (explicació detallada a continuació). 
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Pagaments mitjançant TokApp 

 
 
 
1. Missatge de sol·licitud de pagament. 

 
Rebreu un missatge amb la 
petició de pagament pertinent. 
Tindreu dues opcions: acceptar 
el pagament o, en cas contrari, 
rebutjar-lo. 
 

 

 
 
 
2. Accepteu o rebutgeu el pagament 

 

 En cas de rebutjar-lo 
  

 
Premeu el botó “Rebutjar 
pagament” 

 

 
Al missatge, apareixerà com a 
pagament rebutjat. 

 Passareu directament a una 
pantalla on haureu d’explicar el 
motiu del rebuig. 
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 En cas d’acceptar-lo 
 

Si no és el vostre primer pagament: Si és el vostre primer pagament: 

  

1. Seleccioneu la targeta amb què voleu 
pagar i inserteu el Codi de pagament. 

2. Si preferiu pagar amb una targeta no 
guardada, seleccioneu l’opció “Pagar con 
otra targeta”. 

1. Premeu el botó “Pagar” i seguiu les passes 
que us donem a continuació 

 
 
 
3. Realitzeu el pagament i guardeu la targeta 

 

 

 

L’aplicació us portarà 
directament a la 
passarel·la de 
pagaments, en què caldrà 
escriure la informació de 
la vostra targeta. 

Quan s’acaba aquest procés, si tot és 
correcte, es marcarà l’operació com 
a autoritzada i podreu prémer el botó 
d’acceptar 

Verificació de Codi de pagament: 
Per a la vostra seguretat, inserteu-hi 
el codi de 4 dígits. Cada vegada 
que realitzeu un pagament (amb 
qualsevol targeta) haureu de 
verificar-lo amb aquest Codi de 
Pagament. 
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Identificació de la targeta: Escriviu el nom 
del banc i un nom a la targeta per tal 
d’identificar-la. 

Després de realitzar totes aquestes passes, 
tornareu directament al missatge. Podreu 
veure l’històric de pagaments prement el 
botó “Ver Pagos”. 

 
 
 
4. Històric de pagaments 
 
En aquest apartat podreu portar un seguiment dels pagaments, de les targetes utilitzades i els 

detalls d’un pagament en concret. 
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5. Editeu / Elimineu les dades de la targeta 

Si voleu editar les dades de la vostra targeta o, fins i tot, eliminar-la... 
 

   

 
 

Si decidiu eliminar 
la targeta: Us 
apareixerà un 
missatge de 
confirmació. Si 
n’elimineu la targeta, 
es perdrà tota la 
informació ja que 
TokApp no guarda 
dades personals. Tan 
sols quedarà registre 
dels pagaments 
efectuats. 

Premeu l’opció 
Ajustaments per tal 
d’editar o eliminar la 
targeta 

A la targeta hi 
apareixeran les opcions 
“Editar” o “Borrar” 

Si voleu editar la 
targeta: Canvieu el nom 
del banc, el nom de la 
targeta, activeu-la o 
desactiveu-la com a 
principal. Aquí, també 
podreu canviar el Codi 
de pagament que 
utilitzareu per fer totes 
les operacions. 

 
 
 
6. Pagaments 
Una vegada hàgiu efectuat totes aquestes passes, podreu realitzar els 
següents pagaments directament amb la targeta afegida i ingressant el 

Codi de Pagament. Podreu consultar sempre que vulgueu el vostre històric 
de pagaments si aneu a “Menú principal > Pagos”. 
 
 
 
 
 


