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NORMES PER A LA RESERVA D'INSTAL·LACIONS A LA CASA DE L'ALUMNE 

‐ Les reserves es poden realitzar de forma presencial, per telèfon o per correu 

electrònic, en el Punt d'Atenció de la Casa de l'Alumne, en horari de dilluns a 

divendres de 09.00 a 21.00 hores. 

‐ Les reserves es poden realitzar a través de l'aplicació de la intranet “Reserva de 

sales, aules i espais (Monnegre)”. Les reserves es validaran en mateix horari del 

punt anterior. Si es vol una reserva per a un dissabte, un diumenge o un dia festiu 

que estiga oberta la Casa de l'Alumne, s'haurà de realitzar abans de les 21.00 

hores del divendres anterior. 

‐ La cessió d'instal·lacions als estudiants es fa de forma gratuïta per part de la 

UPV. No pot haver-hi ànim de lucre en el seu ús, fins i tot amb donatius. 

‐ L’ús de la instal·lació s'ha de fer d'acord amb el tipus d'espai. No es pot pintar, 

serrar, etc... Si necessites un espai per a aquest tipus d'activitats, consulta'ns. 

‐ Els estudiants només poden reservar instal·lacions amb set dies de vista. Encara 

que l'aplicació ho permet, s'anul·laren de forma automàtica. 

‐ La reserva sempre es farà dins de l'horari d'obertura al públic de l'edifici. 

Determinades sales, només es poden reservar de dilluns a divendres. 

‐ La Sala de Juntes només pot ser reservada per la Delegació d'Alumnes i els 

grups del programa de GE (Generació Espontània). 

‐ La Sala La Peixera i la Sala Taller, només poden reservar-se de dilluns a 

divendres, en horari de 07.00 a 23.00 hores. 

‐ La Sala Ximo Mora, només es pot reservar prèvia autorització. 

‐ La Sala de GE i la Sala Videoconferència, només poden ser reservades pels 

grups del programa de GE 

‐ No es podran realitzar reserves periòdiques. Encara que l'aplicació ho permet, 

s'anul·laran de forma automàtica. 

‐ No es pot realitzar apile d’espais. Es controlarà aquesta situació i se sancionarà 

als usuaris d'acord amb el reglament de la Casa de l'Alumne. 

‐ Per a l'ús de l'equip multimèdia a les sales de graus 1 i 2, s'haurà d'afegir en el 

camp d'observacions la frase “AUTORITZACIÓ ACCÉS MOBLE MULTIMÈDIA”. 


