
 
 

  

TAQUILLES 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Benvolguts pares, mares i alumnes, 
 

Enguany tornem a posar en marxa la reserva de taquilles pel proper curs 2017/18. Us 
demanem llegiu amb atenció aquesta circular i preneu nota de las instruccions per tal de 
gaudir d’aquest servei: 
 

� Lloguer per a tot el curs acadèmic 2017/18  36,90 euros . 
� Canvi de pany trencat o pèrdua de claus: 7,00 euros . 
 

Per tal de garantir la disponibilitat de taquilles a l’inici del curs 2017/18 els alumnes 
interessats en contractar aquest servei hauran de fer l’ingrés o transferència  abans del 3 
de juliol al compte corrent de “La Caixa” 2100-0764-34-0200114041   fent 
constar el nom i Cognoms de l’alumne/a  i el curs q ue farà l’any vinent.  
 

La clau de la taquilla es lliurarà el dia 7  de setembre   a l’Institut.  
 
Horari de lliurament de claus serà el següent :   
 
els alumnes de 1r, 2n i 3r ESO de:  9.30h a 13.30h 
els alumnes de 4t ESO i 1r i 2n de Batxillerat :  de 15h a 18.30h  
 
S’ha de portat aquest full degudament omplert juntament amb el comprovant de la 
transferència bancària. 
NOTA:  Acabat el curs s’haurà de deixar la taquilla buida per fer-ne el manteniment i caldrà retornar les claus a la 
consergeria. 

Per qualsevol altra informació truqueu al 93 427 49 83 ó 686 40 41 88. 
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’EMPRESA NO ES RESPONSABILITZA DE LA PÈRDUA O 
SOSTRACCIÓ DE MATERIALS O EQUIPS, EN CAS D’INCIDÈNCIA TRUQUIN ALS NÚMEROS DE TELÈFON 
QUE CONSTEN EN AQUEST DOCUMENT 
 
 

IES LES CORTS 2017 / 2018 

L’alumne ________________________________________ 

del curs      1  2  3  4   ESO  //  1  2  Batxiller at ( poseu una creu al curs que farà 

l’alumne) amb telèfon de contacte _________________  

ha abonat a TSI&M, al compte corrent de “La Caixa ” 2100-0764-34-0200114041,  

IBAN:  ES41-2100-0764-3402-0011-4041 

 l´import de 36,90 euros i fa constar el nom complert de l’alumne  i el curs  a l’hora de 

fer la transferència / ingrés .  ES IMPRESCINDIBLE QUE EL DIA QUE VINGUEU A RECOLLIR 

LA CLAU, PORTEU EL  COMPROVANT DE LA TRANSFERÈNCIA O L’ INGRÉS  BANCARI   

JUNTAMENT AMB AQUESTA BUTLLETA  

 
 
 
 
 


