
 

 

"TAQUILLES" Curs 2017-2018 

Circular Informativa 

 

 

Us informem que ja podeu fer la reserva de la taquilla pel curs vinent. Les condicions 

de reserva són les següents: 

 

Període de reserva: 

De dilluns 15 de maig a dimecres 21 de juny 

 

Lloc i horari: 

Despatx de l’AMPA. 

Dilluns, dimecres i divendres de 10.00 a 11.00h,  dimarts i dijous de 12.00 a 13.00h. 

 

Preus : Socis: 46 €/   No socis: 71 € 

 

El motiu de la reserva i del seu pagament total és per saber la quantitat de taquilles  a 

demanar, i que els vostres fills i filles puguin gaudir d’aquest servei des del primer dia 

de curs. 

 NO ES RESERVARAN TAQUILLES SI NO S'ABONEN !! 

 

Degut a la impossibilitat física de posar més taquilles, es demana si us plau que 

comparteixin taquilla perquè cap alumne es quedi sense aquets servei. 

 

SI NO ES FA LA RESERVA DINS LES DATES INDICADES, 
L’AMPA no pot garantir-ne la disponibilitat més endavant. 

 

Per evitar les cues que es formen al començament de curs,l’alumnat que ja té les 

taquilles reservades,pot venir a recollir el contracte amb la combinació 

els dies: dimarts 5, dimecres 6 i dijous 7de setembre de 10.00  a 13.00h  a l’AMPA. 

 

Els alumnes de 1r d’ESO(que inicien l’etapa educativa al centre) només podran fer la 

reserva els dies de matriculació o el dia que tinguin la reunió al centre , sabent que 

serà obligatori compartir-les amb un altre alumne del seu grup de classe. 

Els alumnes nous de 1r de Batxillerat també ho podran fer els dies de matriculació. 

 

LES TAQUILLES HAURAN DE QUEDAR BUIDES A FINAL DE CURS, (AL JUNY). 

NI L’AMPA NI EL CENTRE ES FARAN RESPONSABLES  DELS OBJECTES NO RETIRATS 
 

 

La Junta de l’AMPA.                       Vilafranca del Penedès Maig 2017 
 

 
ASSOCIACIO DE MARES I PARES D’ALUMNES IES ALT PENEDES 

Avda. Tarragona S/N - 08720 Vilafranca del Penedès 

Tel.: 93 890 31 95 - Correu-e: ampaaltpenedes@yahoo.es 
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