
SOL·LICITUD DE RESERVA curs 18-19 
21è Cicle d'Espectacles Escolars/ 17è Projecte Teatre i Literatura/ Programa Connectats!  

IMAGINAUTES S.C. 
TROBAREU LES INSTRUCCIONS I CONDICIONS AL REVERS D’AQUEST FULL 

1-Ompliu les dades identificatives del centre i de el/la responsable (cal omplir TOTS els camps d’aquest apartat) 

 

 

2-Ompliu les dades referents al(s) espectacle(s) als quals voleu assistir 

 Trobareu la llista d’espectacles i el calendari al catàleg 18-19 o a internet: www.imaginautes.cat 

 

  
Data 

 
Hora Teatre i Localitat 

 
Espectacle 

 
Curs(os) 

Nombre 
alumnes 
(reals)* 

Nombre 
mestres 
(reals) 

       

       

       

       

       

       

Atenció: Les dates i hores finals podran variar respecte a la vostra sol·licitud. Això pot ser degut a que la sessió que ens demaneu ja està plena o per 
diferents necessitats de programació. En tot cas, se us proposaria una hora, data o espectacle alternatiu. Us recomanem que us poseu en contacte amb 

nosaltres abans de fer la reserva per conèixer les sessions que tenen places disponibles. 
* Sigueu especialment curosos/es amb el nombre d’alumnes, ja que aquest serà la base que s’utilitzarà per calcular l’import de la pre-reserva. 

 A LA CARA POSTERIOR D’AQUEST FULL TROBAREU EXEMPLES I RECOMANACIONS SOBRE AQUEST TEMA. 

Per a la contractació d’altres activitats o serveis, poseu-vos en contacte amb nosaltres. 

 

3- e-centre  

 

Estalvieu-vos de pagar la reserva dels espectacles per avançat! Com a  e-centre pagareu el total dels espectacles després de la 

seva representació. Per a ser un e-centre només cal que ens faciliteu una adreça de correu electrònic per a enviar-vos les factures 

(apartats 1 o 4) i efectuar els cobraments per domiciliació bancària (apartat 4).  Acomplint aquestes dues condicions, us convertireu 

automàticament en e-centre. Més informació al revers d’aquest full i al catàleg 18-19 (pàgina 18).    
 

4-FACTURACIÓ I DADES BANCÀRIES. 
 
Per defecte, la factura se us enviarà després de cada espectacle per correu electrònic a l’adreça que heu indicat a l’apartat 1. Si 
voleu que se us enviï per altres mitjans, marqueu les opcions corresponents: 
 

Envieu-me la factura a l’adreça electrònica següent (només si és diferent a la de l’apartat 1): ________________________ 

 
Vull rebre la factura per correu postal. La factura anirà dirigida a la Secretaria del Centre. Si voleu que vagi destinada a una 

altra persona o departament, escriviu-lo a continuació: __________________________________________________ 

 (Recordeu que si utilitzeu aquesta opció, no podreu gaudir dels avantatges de ser e-centre. 
 
IMAGINAUTES S.C. us girarà els rebuts al compte corrent del vostre centre (IBAN), detallat a continuació. Aquesta és la forma 
prioritària  de pagament. Tot i això, si és impossible fer-ho d’aquesta manera, deixeu-ho en blanc i entendrem que ho voleu fer 
per transferència al nostre CC. 

ES  -                    

 
5-Poseu a continuació el segell del centre i la vostra signatura, en conformitat amb les condicions exposades al revers 

d’aquest full. 

 

 

 

 

 

6-Envieu aquest full a IMAGINAUTES S.C. abans de l’11 d’octubre de 2018 

 

: C/Soler 5, 1r. 43001-Tarragona   :977229930 FAX: 977920632    @:info@imaginautes.cat 

També podeu fer la reserva en línia des del nostre WEB: www.imaginautes.cat 

Nom del centre:      Localitat: 
Nom i cognoms del/la responsable:    Telèfon i Fax: 
Càrrec que ocupa:      E-mail del/la responsable: 
N.I.F. del centre:      (Us recomanem que poseu una adreça a la qual hi tingueu accés habitual) 

http://www.imaginautes.cat/


 
INSTRUCCIONS PER A OMPLIR CORRECTAMENT EL FULL DE SOL·LICITUD DE RESERVA 

 
 
 

TRIA D’ESPECTACLES 
 

Heu d’anotar tots els espectacles que esteu interessats en assistir. Consulteu l’apartat CALENDARI del catàleg que us hem adjuntat o a la 
nostra plana Web (www.imaginautes.cat). Cal dir que algunes de les sessions ofertes poden estar plenes amb els centres que van fer la pre-
reserva a finals del curs passat, per la qual cosa us recomanem que us poseu en contacte amb nosaltres per veure’n les possibilitats. 
 
En aquest espai podeu posar tant els espectacles organitzats als teatres com els que voleu que es representin al vostre centre o aula (en aquest 
cas, proposeu-nos una data i hora, i poseu “Centre” a l’apartat Localitat-Teatre.  

 

Data, hora i localitat-teatre Les dates i hores que escolliu poden ser variades per IMAGINAUTES segons la disponibilitat de localitats. De 

tota manera, se us avisaria de qualsevol canvi amb la suficient antelació, donant-vos una hora, data, teatre o espectacle alternatius. 
 
Curs(os): Especifiqueu clarament el nivell dels alumnes assistents: Per exemple: P4, 3r i 4t de primària, 4t ESO, 1r Batxillerat ... 

 
RECOMANACIONS SOBRE EL NOMBRE D’ALUMNES: 
 

Nombre d’alumnes i acompanyants Us preguem que sigueu el més realistes possible amb el nombre d’alumnes que anoteu, ja que aquest 
nombre és la base que utilitzem per calcular l’import de la pre-reserva. No us recomanem que poseu el total d’alumnes que teniu a la llista 
de classe, ja que és probable que el dia de l’actuació hi hagi baixes per malaltia. Tampoc baixeu excessivament el nombre, ja que és possible 
que no tinguem prou localitats per vosaltres si veniu molts més alumnes (tot i que sempre deixem un nombre de localitats per si hi ha més 
alumnes que els inscrits). El millor és analitzar les particularitats del vostre centre i posar el nombre d’alumnes en conseqüència. 
 
Els acompanyants tenen entrada gratuïta però ocupen un lloc al teatre, per la qual cosa us agrairíem que també sigueu realistes amb aquesta 
xifra.  

 
e-CENTRE 
 

Només pel fet de donar-vos una adreça de mail per enviar-vos les factures i fent els cobraments dels espectacles per domiciliació bancària,  
us estalviareu de pagar la reserva dels espectacles per avançat. El cobrament se us farà al llarg de la setmana posterior a l’actuació i se us 
enviarà la factura a l’adreça de correu electrònic que ens faciliteu en aquest formulari. 

 

Apartat 4: Facturació i dades bancàries. 
 

Si no especifiqueu el contrari, la factura s’enviarà per correu electrònic a nom del centre. Juntament amb la factura també s’enviarà un estat 
actual dels pagaments referents a l’espectacle que resten pendents de liquidar. Si aquest sistema no us és còmode, podeu marcar les 
excepcions corresponents. 
  
La única forma de pagament és per rebut al C.C. del centre. L’experiència ens han demostrat que aquesta és la forma més ràpida, neta i 
transparent per a ambdues parts. En tot cas, si us és impossible emprar aquest mètode, poseu-vos en contacte amb nosaltres i hi cercarem 
alternatives. 
 

 
 
 
 

DESPRÉS D’ENVIAR EL FULL DE RESERVA, QUÈ CAL FER? 
 
 

1- Esperar a que us arribi (per correu electrònic, a l’adreça especificada a l’apartat 1 del formulari) l’entrada col·lectiva per a cadascun dels 
espectacles que us hem reservat, així com el full de resum de comanda (on es notifica el calendari de cobraments i imports teòrics a partir 
del nombre d’alumnes indicat al full de reserva), RECORDEU: Les guies didàctiques les podeu descarregar directament (en versió PDF) des de 
la nostra plana Web: www.imaginautes.cat. Aquestes guies estan protegides amb contrasenya. Les contrasenyes les trobareu al mateix resum 
de comanda. 

 
2- Si NO sou un e-centre, a l’inici de cada trimestre procedirem a cobrar-vos 2 € per alumne en concepte de reserva de cadascun dels espectacles 

que es realitzaran durant el trimestre en qüestió. Aquesta quantitat es descomptarà posteriorment de l’entrada. 
 

3- El dia de l’actuació s’efectuarà un recompte final dels alumnes assistents. SI EL NOMBRE REAL D’ASSISTENTS ÉS IGUAL SUPERIOR AL 75% 
D’ALUMNES RESERVATS, se us cobrarà només el total dels alumnes assistents. Si, al contrari, el NOMBRE REAL D’ASSISTENTS ÉS INFERIOR AL 
75%, també se us cobraran 2 € per cada alumne reservat però que no ha assistit. 
 
EXEMPLE: Teniu 100 alumnes reservats, i assisteixen 85. Es paga només el preu total dels 85 alumnes. Si assisteixen 72, es paga el preu total 
dels 72 alumnes, i 2 € per cadascun dels 28 alumnes que estaven reservats i que no han assistit. És per això que és molt important que calculeu 
el nombre d’alumnes en conseqüència! 

 
4- Després de cada espectacle i un cop s’hagi efectuat el cobrament, se us enviarà la factura tal i com s’explica en el formulari (apartat 4). 

 
5- Situacions excepcionals. Per tal d’evitar malentesos, procedim a explicar els pagaments en casos excepcionals: 
 
➢ L’espectacle no es realitza per causes directament imputables a IMAGINAUTES:  Retorn del 100% de l’import. 
➢ Anul·lació de la reserva amb 1 setmana (mínim) d’antelació:   Es paga només la reserva (2 € per alumne). 
➢ L’espectacle es realitza però el centre no assisteix per causes meteorològiques: Es paga només la reserva (2 € per alumne). 
➢ L’espectacle es realitza però el centre no assisteix per altres causes:  Es paga el 100% del total.  

 
6- Estem a la vostra disposició per solucionar qualsevol dubte o problema. 

 

http://www.imaginautes./
http://www.imaginautes.cat/

