
 Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Centre d’Infantil i Primària 
 PUIG DE LES CADIRETES 

 

 

Llagostera, 15 de Novembre de 2017 

Benvolgudes famílies, 

Els dies 16 i 17 d’Abril de 2018, els alumnes de 2n i 4t nivell d’Educació 

Primària aniran de colònies a la “Granja Escola” de Santa Maria de Palau 

Tordera. 

L’import de l’estada a la casa de colònies, els monitors i el transport escolar 

és de: 93 € per alumne/a.  

Les famílies interessades en la participació del seu fill/a a aquesta activitat 

complementària, caldrà que ingressin una bestreta de (30 €), abans del dia 

12 de Gener de 2018. 

Per fer el pagament d’aquesta bestreta, caldrà seguir les instruccions que hi 

ha al revers d’aquest full. 

  

Cal retornar el comprovant de l’ingrés i l’autorització al tutor/a corresponent. 

 

 
En/Na _______________________________, amb DNI/NIE _____________  
 
pare, mare o tutor de l’alumne/a ___________________________________ 

escolaritzat a _____________ nivell  d’Educació Primària. 

Autoritza el seu fill/a a anar de colònies a la “Granja Escola” de Sta. Maria 
de Palau Tordera, els dies 16 i 17 d’abril de 2018. 
 

Llagostera, ___  de ________________ del __________________ 
 



 

OPCIONS DE PAGAMENT DE LA SORTIDA 

 

1. INTERNET: A TRAVÉS DE LA BANCA ONLINE 

 

2. TARGETA / LLIBRETA DEL BANC SABADELL  

PAGAMENT A TRAVÉS DEL CAIXER AUTOMÀTIC DEL BANC SABADELL 

ACCEDIR A: . MÉS OPERACIONS 

                  . PAGAMENTS A TERCERS 

                  . CODI ENTITAT 3006 

Caldrà buscar l’opció de la sortida “Colònies Granja Escola” 

A partir d'aquí ja podeu fer el pagament. 

Abans de finalitzar la transacció, on apareix el camp “Teclegi la informació 

addicional del pagament” caldrà posar el nom de l’alumne/a. 

Una vegada finalitzada la transacció el caixer imprimeix 2 rebuts, un 

d’aquests s’ha de lliurar a l’escola. 

 

3. INGRES DE BITLLETS SENSE TARGETA / LLIBRETA DEL BANC 
SABADELL 

En el supòsit de no disposar de targeta d’una entitat bancària, o bé, llibreta 

del banc de Sabadell, el pagament es pot realitzar al mateix caixer: cal anar a 

l'opció INGRES DE BITLLETS SENSE TARGETA / LLIBRETA: 

 Anotar l'IBAN complet de l’escola: ES24 0081 5392 1900 0104 

4206 

 Escriure com a concepte “Colònies Granja Escola”  

 Escriure  el nom de l’alumne/a.  

Una vegada finalitzada la transacció el caixer imprimeix 2 rebuts, un 

d’aquests s’ha de lliurar a l’escola. 

 

 

 
 


