Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Institut Serrallarga

Curs 2016/2017
Cicles Formatius de Grau Mitjà d’Ensenyaments Esportius
Bloc Comú del Cicle Inicial

L’alumne/a: _____________________________________________________________
es matricula al bloc comú del cicle inicial dels cicles formatius de grau mitjà d’ensenyaments esportius
(en cas de matrícula només a alguns dels crèdits, indiqueu a quins i efectueu la suma corresponent)
Bloc comú cicle inicial

import

Bases del comportament esportiu

51,00

Primers auxilis

34,00

Activitat física adaptada i discapacitat

17,00

Organització esportiva

34,00

Quota de centre* (inclou l’assegurança escolar)

50,00

IMPORT TOTAL:

50,00

186,00 €

Data i signatura:

* aprovada pel Consell Escolar el 25 de març de 2015

INSTRUCCIONS DE PAGAMENT
El pagament s'ha de fer a qualsevol caixer automàtic de "La Caixa" amb llibreta o targeta de "La Caixa" o targeta
de qualsevol altre banc o caixa seguint aquestes instruccions:
> introduir llibreta o targeta i clicar “Lector codi de barres” (és a la fila de dalt de la pantalla)
> introduir el número personal (PIN)
> passar el codi de barres que hi ha al peu d’aquest text per la finestreta del lector de codi de barres del caixer
> introduir l’import a pagar (vigileu que quedi a l’esquerra de la coma!) i clicar “Continuar”
> com a “Remitent” escriviu el nom i cognom(s) de l’alumne i el codi BCCI i cliqueu “Continuar”
> confirmeu el pagament i porteu un dels rebuts a l’institut juntament amb aquest full
si el lector de codi de barres no us funciona, sortiu i torneu a començar seguint aquestes instruccions:
> clicar “Altres operacions” i després “Pagaments” o “Pagaments” directament, segons surti a la pantalla
> clicar “Pagaments sense codi de barres”
> clicar “Col·legis i matrícules”
> clicar “Amb el codi de l’entitat” i “Continuar”
> introduir el codi d’entitat que teniu al peu d’aquest text i clicar “Continuar”
> introduir l’import a pagar (vigileu que quedi a l’esquerra de la coma!) i clicar “Continuar”
> com a “Remitent” escriviu el nom i cognom(s) de l’alumne i el codi BCCI i cliqueu “Continuar”
> confirmeu el pagament i porteu un dels rebuts a l’institut juntament amb aquest full

Codi de barres:

Codi d’entitat: 0266226

