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Senyor/a,
L’Institut Joan Brudieu ofereix el servei de lloguer de taquilles escolars individuals per al curs
2017/18.
L’avantatge que suposa per al centre la instal·lació de les taquilles és evident. Contribueix
notablement a la millora de les nostres instal·lacions i evita que l’alumnat transporti càrregues
pesadíssimes així com patir subtraccions de material, sense oblidar, a més, que activa i estimula la
seva relació social.
La taquilla que es pot llogar està fabricada en xapa d’acer galvanitzat i prelacat d’1 mm d’espessor.
La cara exterior de les portes és d’acer inoxidable. Els sistema d’obertura per a l’alumnat és fa
mitjançant un pany de combinació numèrica, sense claus. Aquest sistema evita la pèrdua, còpia i
trencadissa de claus. Les mesures de cada taquilla són de 650 mm d’alçada x 350 mm d’amplada
x 450 mm de fondària. Cada taquilla té, així mateix, un prestatge intermedi i una safata portaobjectes
a la porta.
Els interessats a accedir a aquest servei hauran d’ingressar la quantitat de 50 euros i lliurar el
justificant d’ingrés a la Secretaria de l’Institut Joan Brudieu, carrer d’Iglesias Navarri, en el moment
de formalitzar la matrícula. El pagament s’ha de poder efectuar a partir del codi de barres i de les
instruccions que trobareu a la part posterior d’aquesta carta.
Les condicions internes del lloguer de les taquilles són les següents, a part d’aquelles que
explícitament vénen marcades en el contracte de lloguer que s’ha d’emplenar:
• Cada taquilla està destinada a un/a sol/a alumne/a, per tant
NO ES POT COMPARTIR.
• L’alumnat-llogater es responsabilitza de mantenir, al llarg del
curs, la taquilla neta i ordenada i, quan acaba el curs, s’obliga a
deixar-la neta i amb les mateixes condicions en què la va trobar.
• Les portes de la taquilla s’obren a partir d’una combinació que
serà donada a l’inici del curs i que només ha de conèixer
l’alumnat-llogater. Tan sols en casos excepcionals aquesta
combinació es podrà canviar.
• L’alumnat podrà fer ús de les seves taquilles en arribar a l’Institut
a primera hora, a l’hora de l’esbarjo, en sortir al migdia, en entrar
a la tarda i, després, en sortir a la tarda. No es pot fer servir la
taquilla entre classes.
• A l’alumnat que no faci un bon ús de la taquilla, o bé molesti
altres alumnes-llogaters de taquilla (per exemple, espiar
combinacions), se li’n retirarà el lloguer, sense dret a recuperar-ne els diners.
Molt atentament

Xavier Falcó i Gres
Director
La Seu d’Urgell, maig de 2017
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Formes de pagament
• Pagament amb targeta o llibreta de “la Caixa” o de qualsevol altra entitat als caixers
automàtics de “La Caixa”. Cal que inseriu la targeta o llibreta, escolliu la tecla “lector de codi
de barres” del menú principal, situeu aquest imprès amb el codi de barres encarat al lector i
seguiu les instruccions de pagament. Aquesta operació està exempta de comissió.
Si NO és possible la lectura del codi de barres, aneu seguint, per ordre, les passes següents:
Altres operacions / Pagaments / Pagaments sense codi de barres / Col·legi i matrícules. Arribats
en aquest punt podeu triar dues opcions:
— Amb el codi de l’entitat / introduir el codi de l’entitat (0235412) / i seguiu les instruccions de
pagament.
— Amb la numeració del codi de barres / introduir el número / i seguiu les instruccions de
pagament.
• Pagament on-line per la Línia Oberta de “La Caixa”, si sou client de “La Caixa”. Entreu al
web www.lacaixa.es, introduïu les claus personals, i aneu seguint, per odre, les passes següents:
Comptes / Transferències i traspassos / Pagaments sense conèixer el número de compte
destinació / A tercers / Nou pagament / Introduir el codi d’entitat (0235412) / i seguiu les
instruccions de pagament.
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