Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament

Institut Arnau Cadell

Serveis escolars

INFORMACIÓ DE LES TAQUILLES
CURS 2017 – 2018
Enguany oferim als alumnes de 1r d’ESO poder disposar d’una taquilla dins de l’aula per al
seu ús personal, que queda englobada dins del projecte educatiu de 1r d’ESO.
El cost de la taquilla és de 40 € i l’alumne haurà de dur el seu propi cadenat.
Per tant:
El preu del lloguer anual és de 40 € per taquilla. Cal fer un sol ingrés bancari al compte de
“La Caixa” ES41-2100-2776-31-0200006410.
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 de 1r d’ESO lloga una taquilla
pel curs 2017-18 per import de 40 €.
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

Av. Villadelprat, 91-93
08197 Sant Cugat del Vallès
Telf. 93 6747266 Fax 93 5890289
a8031873@xtec.cat

Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament

Institut Arnau Cadell

Serveis escolars

INFORMACIÓ DE LES TAQUILLES
CURS 2017 – 2018
Enguany oferim als alumnes de 2n d’ESO poder disposar d’una taquilla dins de l’aula per al
seu ús personal, que queda englobada dins del projecte educatiu de 2n d’ESO.
El cost de la taquilla és de 40 € i l’alumne haurà de dur el seu propi cadenat.
Per tant:
El preu del lloguer anual és de 40 € per taquilla. Cal fer un sol ingrés bancari al compte de
“La Caixa” ES41-2100-2776-31-0200006410.
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 de 2n d’ESO lloga una taquilla
pel curs 2017-18 per import de 40 €.
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

Av. Villadelprat, 91-93
08197 Sant Cugat del Vallès
Telf. 93 6747266 Fax 93 5890289
a8031873@xtec.cat

