
       TAQUILLES CURS 2019/2020 
 

 
Benvolugudes families, 

Els dies de lliurament de claus de taquilla són els següents:    

1r ESO: dimarts, 10 de setembre a les 12:00 hores. 

2n ESO A: dimarts, 10 de setembre a les 18:00 hores. 

2n ESO B: dimarts, 10 de setembre a les 19:00 hores. 

3r ESO A: dilluns, 16 de setembre a les 16:00 hores. 

3r ESO B: dilluns, 16 de setembre a les 16:30 hores. 

4t ESO A: dilluns 16 de setembre a les 17:00 hores. 

4t ESO B:dilluns, 16 de setembre a les 17:30 hores. 

1r batillerat Humanístic: dilluns, 16 de setembre a les 18:00 hores. 

1r batxillerat Científic: dilluns, 16 de setembre a les 18:30 hores. 

2n batxillerat Humanístic: dilluns 16 de setembre a les 19:00 hores. 

2n batxillerat científic: dilluns, 16 de setembre a les 19:30 hores. 
Aquest mateix dia lliurarem els carnets de soci/a AMPA. Aquest carnet serveix per 

comprovar que sou socis i a la vegada  accedir als descomptes als establiments 

col·laboradors que poeu trobar a la pagina web de l’AMPA. 

Les claus poden recollir-les els mateixos alumnes. Si algú no pot venir a l’hora indicada que 

ho delegui en algun/a company/a. Us recordem que per poder lliurar les claus necessitem 

que estigui omplerta la fitxa de taquilla, i el document de consentiment de dades. Als 

alumnes que no hagin lliurat aquests dos documents no els hi podren donar les claus. 

Si no les heu omplert us les podeu descarregar a la pàgina web o bé demanar-les a 

secretaria i ens les feu arribar per correu electrònic, les podeu deixar a consergeria, o ens 

les doneu el mateix dia de l’entrega de claus. Tantmateix, recomanem que portin el 

comprovant de pagament del lloguer de taquilla. 

Els alumnes que no han entregat les claus del curs anterior no els hi donarem les claus 

de la taquilla. Per poder lliurar-les hauran de fer un abonament de 15€ en concepte del 

canvi de pany que l’AFA ha hagut d’assumir. 

Hi serem a una aula i anirem cridant als alumnes perque escollin el número que volen. La 

crida serà en aquest ordre: primer, els alumnes que ells o les seves families  han col·laborat 

al seu manteniment i muntatge; segon, els socis/es per ordre de sol·licitud; tercer, els 

alumnes no socis/es per ordre de sol·licitud. 

Als alumnes se’ls lliuraran dues claus amb un clauer i hauran de signar un full, que indica que 

han rebut les claus, que s’han llegit la normativa de taquilles penjada a la pàgina web i que 

es comprometen a respectar-les. 

 

Qualsevol dubte, podeu contactar amb nosaltres a travès del correu ampa@agmundet.es o 
al telèfon 687 50 57 53 

Des de l’AFA us desitgem un bon inici de curs! 

La junta de l’AFA. 
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