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OBJECTE 
L’Ajuntament de Taradell, la Biblioteca Antoni Pladevall i Font i l’Institut de 
Taradell acorden cedir la Sala Lluïsos als alumnes de batxillerat i universitaris 
on estudiar, fora d’horari d’obertura de la Biblioteca Municipal, durant els 
períodes d’avaluacions marcats pels calendaris escolars.  
 
DATES DE FUNCIONAMENT 
La sala d'estudi operarà durant el període de preparació de les PAU: del 30 
de maig al 15 de juny. Cada setembre s’actualitzaran aquestes dates. 
 
HORARIS 
De 20 h. a 24 h. / De dilluns a divendres. 
De 16 h. a 22 h. / Els dissabtes i diumenges. 
 
ACCÉS 
L’accés a la sala es farà, fins a les vuit del vespre, des de la Biblioteca Antoni 
Pladevall i Font i, més tard, pel vestíbul de Can Costa. Els usuaris de la sala 
n’hauran de sortir cinc minuts abans de l’hora de tancament. La sala té un 
aforament limitat. Arribat al límit, no podrà accedir-s’hi. 
 
REGISTRE D'ENTRADA 
Per fer ús de la sala, no cal fer cap tràmit previ; només caldrà apuntar-se al 
registre d’entrada que hi haurà a la sala cada dia que se’n faci ús. Caldrà 
indicar nom i cognoms, un número de telèfon i correu electrònic. 
 
VARIACIONS DE L’HORARI 
Excepcionalment, l’horari d’obertura de la sala d’estudi pot variar si les 
necessitats del centre cultural ho exigeixen, la qual cosa s’indicarà, si s’escau, 
amb un cartell que es penjarà a la porta de la sala el dia en què es produeixi 
la variació o, si es pot, abans.  
 
COMPORTAMENT 
Cal respectar la resta d'estudiants, procurant fer silenci i comportant-se 
segons la finalitat única de la sala: l'estudi. Cal també abstenir-se de 
malmetre la sala i la resta d’instal·lacions de Can Costa. Està prohibit moure 
les taules respecte la seva posició inicial.  
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RESPONSABILITAT DEL MATERIAL PROPI 
Dins la sala d’estudi, cadascú és responsable del seu material. El servei no 
serà responsable de la pèrdua o robatori d’objectes.  
 
WI-FI 
Serà visible en algun punt de la sala una contrasenya de la xarxa WI-FI per a 
tenir accés a internet. 
 
CLIMATITZACIÓ 
La climatització es regula a través del comandament-termòmetre instal·lat a 
la sala. Només cal moure la palanca ON-OFF i fixar la temperatura desitjada. 
 
RECURSOS 
El centre pot proporcionar una pissarra amb retoladors Vileda. En cas de 
necessitat, podeu demanar-la a través del correu de contacte que trobareu 
a continuació.  
 
INCIDÈNCIES 
Podrà comunicar-se qualsevol anomalia a través del correu electrònic 
cancosta@taradell.cat. En cas que sigui res urgent, podeu demanar al Bar que 
us posin en contacte amb el responsable de Can Costa. 
 
TELÈFONS DE CONTACTE 
Guàrdia Municipal    670 019 966  
Can Costa Centre Cultural   938 126 701  
Biblioteca Antoni Pladevall i Font 938 801 056 


