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AMPA Institut  Anna G. de MUNDET   
 

CURS ESCOLAR 2018-19 
 

INFORMACIÓ TAQUILLES 

  
 

Benvolguts mares, pares i alumnes, 
 

Enguany tornem a posar en marxa la reserva de taquilles pel proper curs.  
 
Us demanem llegiu amb atenció aquesta circular i preneu nota de las instruccions per 
tal de gaudir d’aquest servei. L´oferta actual de disponibilitat es de 180 per l´ESO  i  
80 per Batxillerat. 
 

El preu del lloguer de les taquilles pel proper curs acadèmic és el següent: 
 

 
 Total  ingrés a efectuar:   

 

           Si és el primer cop que es lloga:             Soci   27 €.-     No soci   35 €.-  (*) 
           Si ja se n’ha llogat  alguna un altre curs: Soci  12 €.-     no soci   20€.-    

 
  

Per tal de garantir la disponibilitat de taquilles, recomanem, als alumnes interessats 
en contractar aquest servei, fent l'ingrés abans d´inici del curs, al compte corrent de 

l’AMPA, ES47-0049-1984-1426-1000-1836 BANC DE SANTANDER. 

(Hauran de fer constar el nom cognoms i el curs de l'alumne a l'hora de fer la 
transferència o ingrés). 
 

La clau de la taquilla es podrà recollir a l’inici del curs el dia, hora i  lloc que s´indiqui, 

amb el full de dades degudament omplert i el comprovant de la transferència 
bancària o ingrés. 
 

Un cop acabat el curs, deixeu la taquilla buida i torneu la clau amb el clauer i el 
número corresponent  a l’AMPA, a fi de poder fer  el seu manteniment. El fets 
d’haver de canviar un pany trencat o pèrdua de claus o no tornar les claus, 
comportarà l’abonament de 8,00 € i 15 € respectivament. 
 

 
EL CONTINGUT DE LA TAQUILLA ÉS RESPONSABILITAT ABSOLUTA DE L’ALUMNE, 
AIXÍ COM EL BON ÚS I EL CONTROL EN TOT MOMENT DE LA CLAU. L’AMPA NO ES 
RESPONSABILITZA DE LA PÈRDUA O SOSTRACCIÓ DE MATERIALS O EQUIPS. 
TANMATEIX, SÍ ES COMPROMET A QUE NO ES REPETEIXI CAP NÚMERO DE SÈRIE 
DE LES CLAUS. EN CAS D’INCIDÈNCIA, TRUQUIN AL NÚMERO DE TELÈFON QUE 
APAREIX EN AQUEST DOCUMENT. 
 

 
*s'efectuarà la devolució del dipòsit en donar-se de baixa del centre o del servei, el mateix 
és acumulable durant tots els anys que cursi estudis sempre que no es retorni.  
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