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INS DAMIÀ CAMPENY 

Plaça dels Bous, 5  
08301 – Mataró 
93.755.47.30 
www.idc.cat 

 
 

LLOGUER TAQUILLES 
 
 
Assumpte: Instruccions per llogar una taquilla. 
Període: Curs 22/23 
Quantitat: 83 taquilles per l’ESO, a l’edifici de la plaça dels Bous núm. 5 
 12 taquilles per Batxillerat a l’edifici EOI, carrer Onofre Arnau. 
Cost:  57€ 
 
 
Benvolgudes famílies, us informem que l’institut disposa d’un servei de lloguer de 

taquilles per tal que els alumnes d’ESO i BAT hi puguin deixar el material escolar i així 

no haver de carregar cada dia amb tots els llibres i altres estris. 

 
FASE DE SOL•LICITUD 
 
 

1. Omplir el model de sol·licitud adjunt i lliurar-lo a consergeria via 
consergeria@idc.cat o presencialment. 
 

2. Acabat el període de sol·licitud, en funció de la demanda i la disponibilitat, 
prioritzant l’equilibri entre nivells, ordre de sol·licitud i necessitats començarem 
l’adjudicació de les taquilles.  
 

3. Aquells que tinguin adjudicada una taquilla rebran una trucada del centre per 
formalitzar el pagament, via l’APP del centre o en persona amb targeta. 
Disposaràs d’uns pocs dies per fer efectiu el pagament del servei.  
 
 

Nota:  Per poder tenir dret a una taquilla s’haurà de tenir liquidada la quota de 
material del curs (ni cap pagament pendent). 

 
 
FASE DE LLIURAMENT 
 

4. A l’inici de curs t’adjudicaran una taquilla. 
Aquesta podràs compartir-la amb un altre alumne del teu grup classe o germà. 
En qualsevol cas, has de notificar en consergeria amb quin alumne ho 
compartiràs. Recorda que el responsable és qui ha realitzat la reserva i 
pagament. 
 
 
 

INS Damià Campeny 
Sr. Eduard Gómez Puértolas 
Secretari 
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SOL·LICITUD de TAQUILLA 
Curs 2022/23 

 

El cost del lloguer de la taquilla per a tot el curs escolar, és de 57 €. 

Lliureu aquest a consergeria via consergeria@idc.cat o presencialment. 

 

Nom alumne/a: ................................................................................................................................................................................................ 

Curs: ...................................................................................... 

Data: .................................................................................................................................. 

Telèfon: ...................................................................................................................................... 

 

 

Nom i signatura del  
pare/mare/tutor legal de l’alumne/a 

 
 

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

Reserva núm.: 

http://www.idc.cat/

