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Benvolgudes famílies d'Educació Primària,
La quota de material i sortides dels alumnes de Primària per aquest curs 17-18 i aprovada
per Consell escolar en data 18/10/2017 serà de 65€ com el curs passat.
Caldrà fer un ingrés de la quota a aquest número de compte abans del 30 de novembre de
2017.

Núm. compte: ES08 0081 7020 2100 0133 9841 Banc Sabadell (A la
sucursal de la Plaça Marquès de Camps 12). MIREU LA CARTA ADJUNTA
SOBRE LES FORMES DE PAGAMENT !

Import: 65,00€
Concepte: Curs MAT Cognoms, Nom
Recordeu que és IMPRESCINDIBLE que ens lliureu el resguard de l'ingrés sinó
el pagament no es considerarà efectuat.
Atentament,
L’Escola

Benvolguts/des,
Us informem que després de fer diverses gestions amb el Banc de Sabadell podeu realitzar
el pagament de la quota de material i sortides d’aquest curs 17-18 a través de diverses
opcions i sense càrrec de comissió.
1. Transferència bancària: no us cobraran comissió depenent dels tractes que
tingueu amb la vostra entitat bancària. Normalment, la majoria d’entitats us
ofereixen un nombre de transferències gratuïtes.
2. Ingrés en efectiu al caixer: només per a pagaments en efectiu. L’import ha de ser
exacte i en bitllets. Seguiu les instruccions del caixer que, aproximadament, són les
següents:
Pas 1: premeu ingrés sense llibreta/targeta
Pas 2: premeu Bitllets
Pas 3: teclegeu el número de compte
Pas 4: entreu l’import: 65€ (quota de primària)
Pas 5: teclegeu el concepte: curs i el nom i cognom de l’alumne
exemple: P4puigjordi
Pas 6: entreu l’import exacte en bitllets.
Pas 7: imprimiu el comprovant de pagament i el porteu a la secretaria del
centre.
3. Pagament amb targeta crèdit/dèbit utilitzant un codi: només per pagament
amb targeta, no en efectiu.
Pas 1: introduir la targeta crèdit/dèbit
Pas 2: anar a Altres opcions
Pas 3: anar a pagaments a tercers
Pas 4: capturar i validar codi: entrar el codi següent 2351 i premeu Acceptar
Pas 5: us apareixerà Escola Joan Bruguera, premeu Acceptar
Pas 6: seleccioneu el concepte de pagament. QUOTA INFANTIL o QUOTA
PRIMÀRIA, premeu Acceptar
Pas 7: Informació addicional de pagament: teclegeu el curs i el nom i cognom de l’alumne
exemple: P4puigjordi i premeu Acceptar
Pas 8: Comproveu les dades del pagament i premeu Acceptar
Pas 9: El caixer us imprimirà dos rebuts, un per a la família i un altre
que heu de portar a la secretaria del centre.

Aquest ingrés de la quota s’haurà d’efectuar a aquest número de compte o
d’Iban abans de 30 de novembre de 2017.
Núm. compte: 0081 7020 21 0001339841 Banc de Sabadell
Iban: ES08 0081 7020 2100 0133 9841 Banc de Sabadell
*Recordeu que en qualsevol ingrés fet a caixa us cobraran comissió.
Atentament,
L’Escola

