
 

 
Generalitat de Catalunya 

Departament d’Ensenyament  

      Escola Enxaneta 
 

Benvolgudes famílies, 
A continuació us presentem la relació de l'import i dades per dur a terme l' aportació econòmica 
relativa al material de l'actual curs 2019-20 per als cursos de  P3, P4 i P5. 
 

CONCEPTE IMPORT ENTITAT I Nº DE COMPTE DATES 

Material  125€ 
Banc de Sabadell  

ES83 0081 0033 0300 0196 4397 

De divendres 25 d'octubre 
a divendres 20 de 
desembre de 2019 

 
Podeu fer efectiu el pagament mitjançant transferència o bé pel caixer automàtic de l’entitat. 
Recordeu posar el nom de l’alumne i classe al concepte i entregar-ho a Secretaria. 
 
 
Us recordem que segons l'acord pres al Consell Escolar en relació als alumnes amb aportacions 
econòmiques pendents del curs anterior, no podran realitzar les sortides fins que la seva situació no estigui 
regularitzada. 
En cas que alguna família es trobi amb algun tipus de dificultat econòmica és important que ho comuniqui el 
més aviat possible per tal de poder establir possibles solucions. 

 
 

Gràcies, l’Equip Directiu  
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INSTRUCCIONS PAGAMENTS 
 



 

 
Generalitat de Catalunya 

Departament d’Ensenyament  

      Escola Enxaneta 
 

● Els pagaments en efectiu es poden fer les 24h a qualsevol caixer de BANC DE SABADELL 

 
1. Sempre s'haurà d'utilitzar un caixer automàtic de BANC DE SABADELL 
2. Seleccionar “operar sense targeta/llibreta” 
3. Seleccionar l’idioma 
4. Seleccionar “Ingressar bitllets” 
5. Teclejar el numero de compte ES83 0081 0033 0300 0196 4397 
6. Introduir els bitllets tal com indica la màquina 
7. Confirmar que l’import introduit és correcte 
8. Escriure el concepte: nom alumne i classe 
9. Finalitzar l’ingrés i esperar el comprovant de l’operació que haureu d’entregar a Secretaria. 

 
 

● També podeu fer una transferència al següent nº de compte 

 
Banc de Sabadell: ES83 0081 0033 0300 0196 4397 

 
 Indiqueu el nom de l’alumne i classe al concepte i lliureu un comprovant a Secretaria. 
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