
 
  

 

Badalona, 7 de novembre 2017 
 

Benvolgudes famílies, 
 
Posem en marxa el segon pagament del viatge de fi d’etapa del Batxillerat             
del seu fill/a, a BERLÍN del dimarts 13 de març fins al dissabte 17 de març                 
del 2018. Com a novetat, us informem que el viatge s’ha ampliat un dia. 
 
Tal i com us vàrem informar dividirem el pagament del viatge en TRES             
quotes. L’import final seran 400 € aproximadament. 
 
El segon pagament és de 200 euros.  
 
El termini de pagament és fins el dimecres 10 de gener 2017. 
 
Aquesta quota caldrà abonar-la seguint la forma habitual de pagament de           
sortides (informació al dors). 
 
→ Molt important: Cal posar el nom de l’alumne i número DNI en la              
realització de l’ingrés 
 
Recordem la importància de demanar la targeta sanitària europea amb          
molta antelació ja que el tràmit pot ser llarg. També cal recordar que             
l’alumnat menor d’edat ha de sol·licitar l’autorització de menors per viatjar           
sols a l’estranger, cal sol·licitar-la a partir de gener, ja que té una caducitat              
de tres mesos. 
 
Convidem a les famílies de l’alumnat a la reunió informativa el proper            
dimarts 28 de novembre a les 18.00 a la biblioteca de l’institut. 
 
Qualsevol dubte, poden dirigir-se a la persona responsable de la          
coordinació d’extraescolars de l’Institut (Santiago Piquer Molins) ja sigui via          
telefònica o presencialment al centre. 
 
Rebin una cordial salutació, 
 
Coordinació del centre. 
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https://w6.seg-social.es/solTse/Inicio?Input1=Solicitar+%2F+Renovar++Tarjeta+Sanitaria
http://web.gencat.cat/ca/actualitat/detall/Autoritzacio-de-menors-per-viatjar-sols-a-lestranger
http://web.gencat.cat/ca/actualitat/detall/Autoritzacio-de-menors-per-viatjar-sols-a-lestranger


 
  

 
 

 
Benvolgudes famílies, 
 
Els comuniquem que, els pagaments de les sortides en les que el seu fill/a participarà               
caldrà abonar-los de la següent forma , per motius de més operativitat i per petició de                
l’entitat bancària amb la que treballem, l’ ingrés de totes les sortides caldrà fer-lo a               
través del caixer automàtic de qualsevol oficina de La Caixa d’Estalvis i de             
Pensions.  
 
La forma de pagament es podrà fer utilitzant o bé una targeta de La Caixa o una llibreta                  
de La Caixa. 
  
Els passos a seguir per ingressar els diners al caixer automàtic els detallem a              
continuació: 
  
1. Introduir targeta o Llibreta 
2. Altres operacions 
3. Pagaments 
4. Pagaments codi de barres 
5. PIN “núm.secret” 
6. Col·legis i matrícules 
7. Amb codi de l’entitat 
8. Codi de l’entitat: 9000006 –INS JÚLIA MINGUELL 
9. Teclejar l’import (amb decimals) i el Remitent (nom sencer i el curs             
i el grup) 
10. El caixer entregarà 2 resguards: un per entregar a l’institut i l’altre per              
vosaltres. 
 
Qualsevol dubte que puguin tenir a l’hora d’efectuar el pagament podran           
consultar-lo i demanar ajuda a les persones de l’entitat bancària. 
 
Molt important: Cal posar el nom de l’ alumne i el numero de DNI per tal de                 
garantir una correcta gestió  
 
 
Moltes gràcies, 
 
Cordialment, 
La direcció del centre 
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