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DATA VENDA DE LLIBRES 1R BTX i SERVEI DE LLOGUER DE TAQUILLES I 

 
A PARTIR DEL 12 i 13  DE SETEMBRE DE 2019 

Benvolgudes famílies, 
 
Us donem en aquest document dues informacions importants de l’AMPA del Milà. 
D’una banda,  
 
INFORMACIÓ SOBRE LES COMANDES I LA VENDA DE LLIBRES DE 1R DE BATXILLERATA PER AL CURS 2019-
2020  DE L’AMPA MILÀ I FONTANALS 
 
Divendres dia 19 de juliol de 16:00 a 20:00 venda de llibres de 2ª mà i encàrrec dels llibres nous. 
 
 
D’altra banda, per tal que els vostres fills puguin disposar d'un espai privat on poder deixar llibres, la bossa d'esport, etc., 
el centre ofereix als seus alumnes la possibilitat de llogar una sèrie de taquilles que es troben al vestíbul i en d’altres 
zones de l’Institut. 
 
El preu del lloguer de cada taquilla és de 30€ anuals, dels quals es retornaran 5€ a final de curs, quan l’alumne/a torni la 
clau la primera setmana de juny de 2019 i es comprovi que la taquilla està en perfecte estat. Per als no socis de l’AMPA 
el preu és de 35€ anuals. 
 
Les sol·licituds es podran efectuar el dijous dia 12 de setembre (ESO) i el divendres dia 13 de setembre (Batxillerat), 
adreçant-se a l’AMPA (preguntar per la Maite). 
 
Si és del vostre interès llogar una taquilla, feu-nos arribar la butlleta que hi ha al peu de full a partir del 12 de setembre en 
el cas de l’ESO i a partir del 13 de setembre, en el cas del batxillerat. La Maite us facilitarà el número de compte on heu 
de fer l’ingrés del lloguer de la taquilla. Cal que la butlleta estigui signada pel pare / mare / tutor/a legal.  
 
NOTA: 
 
En el cas que un alumne/a perdi la clau, podrà demanar una còpia a consergeria, però la despesa correrà a càrrec de 
l’alumne/a. 
  
Atentament, 
 
AMPA 
 
 

 
LLOGUER DE TAQUILLA    BUTLLETA DE RESERVA 
 
Nom de l'alumne/a: ...................................................................... Curs: ................... 
 
 
Adreça: ........................................................... Població: .......................................... 
 
 
Telèfon: ........................................................... 
 
Contracta una taquilla per al curs 2019-20. 
 
 
   Signatura del pare/mare/tutor/a legal 

 


