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ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES D'ALUMNES

www.apaiesjaumealmera.webnode.es

 
La cessió i ús de la guixeta és un servei que gestiona direct
servei ofert únicament als socis.
 

Aquest any, l’AFA ha obtingut un important descompte de l’empresa per compensar els mesos de 
confinament, que hem revertit directament en el preu que pagueu les famílies.
 
COM SOL·LICITAR UNA GUIXETA:
 
Per a un bon funcionament d’aquest servei s’hauran de seguir les indic
 

• L’alumne que vulgui fer ús d’una guixeta haurà d’
1. El peu d’aquest document d
2. Copia de l’ingrés de 40€ 

Sabadell: IBAN ES11-0081
l’alumne/a i el curs que té previst realitzar 

 
• La data màxima per a sol·licit

aquesta data el lloguer de la guixeta serà 
 

• Al setembre l’alumne/a rebrà un 
seva combinació. En cas de sol·licitar la guixeta
cada 15 dies a partir de la data d’inici e curs.

 

• Si l’alumne volgués canviar la combinació de la guixeta o si aquesta es malmet, cal adreçar
Secretaria de l’Institut o a l'AFA 

 

• A final de curs, la guixeta s'ha de deixar en bones condicions, buida i neta. Cada alumne/a n’és 
responsable del bon estat i es farà càrrec dels desperfectes que s’hi ocasionin.

 

• En el cas que, per qualsevol motiu, un alumne es quedi sense possibilitat de tenir una guixeta, se 
li retornarà l'import del lloguer. 

 

L’AFA i l’Institut no es faran responsables dels objectes dipositats a les guixetes.
 

...................................................................................................................................................

SOL·LICITUD de GUIXETA  

Que m’assignin una guixeta per al curs 2020/21

Nom i cognoms de l’alumne/a: 

Adreça de correu electrònic (email):

Número de telèfon mòbil: 

Curs que farà el 2020/21: 
 

Preguem adjunteu copia de l’ingrés dels 
Banc Sabadell: IBAN ES11-0081-0379
 
 

 

Signatura 

ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES D'ALUMNES 
INSTITUT JAUME ALMERA 

VILASSAR DE DALT 
www.apaiesjaumealmera.webnode.es 

 

SOL·LICITAR UNA GUIXETA 

La cessió i ús de la guixeta és un servei que gestiona directament l’AFA de l’Institut, i 
servei ofert únicament als socis. 

ha obtingut un important descompte de l’empresa per compensar els mesos de 
confinament, que hem revertit directament en el preu que pagueu les famílies.

COM SOL·LICITAR UNA GUIXETA: 

Per a un bon funcionament d’aquest servei s’hauran de seguir les indicacions següents:

i fer ús d’una guixeta haurà d’enviar al correu afajaumealmera@gmail.com
l peu d’aquest document degudament omplert. 

 (en concepte de lloguer anual) al compte corrent de l’AFA: 
0081-0379-81-0001231330. Caldrà especificar el 

el curs que té previst realitzar al proper curs escolar.  

La data màxima per a sol·licitar una guixeta és el 31 de juliol. Amb posterioritat a 
aquesta data el lloguer de la guixeta serà de 50€.  

Al setembre l’alumne/a rebrà un correu electrònic proporcionant-li el número de la guixeta i la 
En cas de sol·licitar la guixeta amb posterioritat, es farà assignació de guixetes 

cada 15 dies a partir de la data d’inici e curs. 

Si l’alumne volgués canviar la combinació de la guixeta o si aquesta es malmet, cal adreçar
o a l'AFA (al correu: afajaumealmera@gmail.com).  

la guixeta s'ha de deixar en bones condicions, buida i neta. Cada alumne/a n’és 
responsable del bon estat i es farà càrrec dels desperfectes que s’hi ocasionin.

En el cas que, per qualsevol motiu, un alumne es quedi sense possibilitat de tenir una guixeta, se 
 

L’AFA i l’Institut no es faran responsables dels objectes dipositats a les guixetes.

.................................................................................................................

 (cal enviar al correu del AFA: afajaumealmera@gmail.com

gnin una guixeta per al curs 2020/21 a l’Institut Jaume Almera per l’alumne/a:

Adreça de correu electrònic (email): 

ingrés dels 40€ en concepte de lloguer anual 
0379-81-0001231330. 

 

ament l’AFA de l’Institut, i serà un 

ha obtingut un important descompte de l’empresa per compensar els mesos de 
confinament, que hem revertit directament en el preu que pagueu les famílies.  

acions següents: 

afajaumealmera@gmail.com: 

(en concepte de lloguer anual) al compte corrent de l’AFA: Banc 
. Caldrà especificar el nom i cognoms de 

Amb posterioritat a 

li el número de la guixeta i la 
, es farà assignació de guixetes 

Si l’alumne volgués canviar la combinació de la guixeta o si aquesta es malmet, cal adreçar-se a 

la guixeta s'ha de deixar en bones condicions, buida i neta. Cada alumne/a n’és 
responsable del bon estat i es farà càrrec dels desperfectes que s’hi ocasionin. 

En el cas que, per qualsevol motiu, un alumne es quedi sense possibilitat de tenir una guixeta, se 

L’AFA i l’Institut no es faran responsables dels objectes dipositats a les guixetes. 

................................................................................................................. 

afajaumealmera@gmail.com) 

l’alumne/a: 

 al compte de l’AFA al 


