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INFORMACIÓ DE LES TAQUILLES
CURS 2017 – 2018
Des de la incorporació dels alumnes d'ESO al nostre Centre, les aules de l'Institut suporten una
utilització màxima, de manera que les aules pròpies de cada grup són utilitzades per altres grups quan
els primers es desplacen a aules especials (Laboratoris, aula de Dibuix, de Música, Gimnàs,
Tecnologia, etc.) per cursar-hi les assignatures corresponents.
Aquesta situació ens va decidir a instal·lar, per a ús dels alumnes, taquilles personals que permeten
una millor organització del Centre i una més gran seguretat de les pertinences personals de l'alumnat.
A la vista de l'experiència dels darrers cursos i valorant positivament el resultat de les taquilles ja
instal·lades, us renovem la proposta de lloguer de taquilles per al curs vinent.
Oferim als alumnes la possibilitat de llogar una taquilla per al seu ús personal, individual o compartida
amb un/a altre/a company/a, segons l'oferta que ens ha fet l'empresa especialitzada CEL-ROS. La
taquilla és metàl·lica amb porta en acer inoxidable, de dimensions 35 cm d'amplada, 45 cm de fons i 61
cm d'alt, i proveïda de tanca amb combinació numèrica.
Preu del lloguer pel curs 2017-2018:
El preu de lloguer anual és de 65 € per taquilla. Cal fer un sol ingrés bancari al compte de “La
Caixa” ES41-2100-2776-31-0200006410 independentment de si es comparteix la taquilla.
Si creieu que aquesta oferta us interessa us agrairem que ens retorneu el peu d'aquest full en el
moment de la matriculació.
Cordialment,
El Secretari

Sant Cugat del Vallès, maig de 2017
..................................................... talleu i retorneu a secretaria ..........................................................

En/Na ..................................................................., alumne/a., del curs..................(especifiqueu el curs
que farà). Lloga una taquilla pel curs 2017-18 per import de 65 €.
Si és taquilla compartida, indiqueu el nom de l'altre/a alumne/a i curs ...............................................
Retorneu el peu d’aquest full amb el resguard de l'ingrés en el moment de la matrícula.
Sant Cugat del Vallès, ..........de.......................................de 2017
signatura de l'alumne/a o de qui el representi
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