
 

 

 

CIRCULAR INFORMATIVA 
Armariets-Taquilles 2021-2022 

Us informem que ja podeu fer la reserva de l'armariet pel curs vinent.  

Les condicions de reserva són les següents: (telemàticament) 
 

 Via email: ampa@institutaltpenedes.cat  o mòbil/whatsapp 649689837 
 Esperar a tenir un armariet assignat 
 Un cop el tens assignat es farà  pagament al compte: 

Banc Sabadell ES30 0081-0046-1900-0159 0467 
(posar nom cognom de l’alumne ,telf , curs i classe) 

Preus : Socis: 46€  / no socis 72€ 

Lloc i horari : 
Despatx de l’AFA ( al iniciar el curs) 
Dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres de 11.00 a 12.00h  

          
El motiu de la reserva i del seu pagament total és per saber com hem d’organitzar els  
armariets i que els vostres fills i filles puguin gaudir d’aquest servei des del primer dia 
de curs. 

  NO S’ASSIGNARAN armariets SI NO S'ABONEN ! 
 
*L’AFA (Associació de Famílies d’Alumnes) us informa que per motius de les mesures Covid 
poden produir-se canvis en criteris del Centre per compartir armariets. 
 
         Els alumnes de 1r d’ESO i els alumnes nous de 1r de Batxillerat 
         que inicien l’etapa educativa al centre també podren fer la reserva telemàticament,    
         un cop feta la matricula. 
          A inici de curs se’ls ensenyarà com funcionen. 
 
         Les combinacions per obrir els armariets es comunicaran per e-mail  o  whatsapp 
         a partir del 15 de juliol... 
          
         Els armariets HAURAN DE QUEDAR TOTS BUITS A FINAL DE CURS  (al Juny) 
 

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

Atentament, Junta de l’AFA Vilafranca del Penedès Maig 2021 
 

ASSOCIACIO DE FAMILIES D’ALUMNES INS ALT PENEDES 

Avda. Tarragona S/N - 08720 Vilafranca del Penedès 
Correu-e: ampa@institutaltpenedes.cat 

                              Whatsapp:649689837 
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