
QUOTA DE MATERIAL CURS 2018-19

COM  FER PAGAMENTS A L’ESCOLA
DES DEL CAIXER AUTOMÀTIC DEL BANC SABADELL

(Aquest procés no comporta cap tipus de comissió)

A partir d’aquest curs, intentem facilitar-vos el pagament de la quota de
material dels vostres fills i filles.

A començaments de setembre, quan vingueu a comprar els llibres,
haureu de presentar el comprovant de pagament de la quota de
material dels vostres fills i filles.

Cal que aquest pagament el feu durant els mesos d’estiu, des de l’1 de
juliol fins al 4 de setembre.

El pagament de la quota de material el podeu fer per transferència al
compte de l’escola: ES14 0081 1425 9800 0102 4204 indicant el nom
del vostre FILL/A.

O bé a amb la nova modalitat de pagament, amb targeta, al caixer
automàtic del Banc Sabadell (Veure full annex)

L’import de la quota de material del curs 2017-18 és el següent:

Educació Infantil P3: ......................................70€

Educació Infantil P4 i P5: ...............................65€

C. Inicial 1r i 2n: ..............................................70€

C. Mitjà 3r i 4t:..................................................55€

C. Superior 5è i 6è: .........................................50€

Moltes gràcies per facilitar-nos la gestió!



COM  FER PAGAMENTS A L’ESCOLA
DES DEL CAIXER AUTOMÀTIC DEL BANC SAB ADELL

(Aquest procés no comporta cap tipus de comissió)

1. Cal utilitzar una tarja de crèdit o dèbit de qualsevol entitat.

2. Introduïm la tarja i triem idioma

3. Triem PAGAMEN T A TERCERS

4. Triem el nostre compte:
Estalvi
Corrent
Targeta

5. Teclegem el nostre codi secret i polsem el botó ANOTACIÓN que
hi ha al taulell.

6. Teclegem el codi que ens han assignat a l’escola Mare de Déu de
Montserrat: 004850

7. Apareix en pantalla el nom de l’Escola i polsem ACE PTAR

8. Apareixen en pantalla els pagaments actius que té l’escola: Triem
l’opció adequada per realitzar el pagament que volem fer.

9. Posem el nom del nen/a i CURS que fa.

10. El pagament es farà en aquest moment i es carregarà al compte o
targeta indicat.

11. El caixer us donarà dos impresos: Un és per portar al mestre/a
tutor/a del vostre fill/a, i l’altre és un resguard per a vosaltres.

Moltes gràcies per facilitar-nos la gestió.


