Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
INSTITUT VACARISSES
Carrer Josep Carner, 39 08233-Vacarisses. Tel. 93 828 03 22 a8061208@xtec.cat

Pagament curs 2020/2021 2n de batxillerat (de l’1 al 30 de juliol de 2020)
Donada l’alerta sanitària que hem patit durant el curs 19-20, els alumnes han fet classes no
presencials durant un trimestre. Durant aquest període, els alumnes no han consumit part
de la quota de material (25 euros), de manera que la descomptem de la quota del curs 20202021.
Quota de material de 2n batxillerat social-humanístic
Quota de material de 2n batxillerat científic-tecnològic

108,12€
108,12€

Aquest pagament inclou:
Quota digital: 15€
Material bàsic, dossiers inclosos (75 €- 25 € a compte curs passat) 50 €
Assegurança escolar (1,12€)
AMPA (25€ / família)

En cas que l’alumne sigui nou al centre el curs 20-21, caldrà formalitzar el pagament
íntegre de la quota de material total, consistent en 133,12 euros (108,12€ + 25€), així
com pagar totes i cadascuna de les sortides que es facin quan el professorat així ho
requereixi.
●

A part d’aquesta quota, cada família s’haurà de fer càrrec de les lectures del curs. Rebreu la llista de
les lectures que cal comprar.

●

De la quota de sortides que es va pagar el curs 19-20 i que no es va poder gastar, queda un remanent
que serà utilitzat pel curs vinent.

●

Donada la situació d’excepcionalitat causada per la irrupció del Covid-19 a les nostres vides, i la
incertesa de saber si enguany es podràn realitzar les sortides pedagògiques que el professorat
organitza per tal de complementar el currículum desenvolupat a classe, des del centre hem decidit que,
a mesura que es puguin anar realitzant, les famílies sereu informades adequadament i, una vegada
esgotats els diners a compte del curs passat, la resta de sortides s’abonaran en efectiu.

●

L’alumnat que no hagi liquidat l’import de les sortides no podrà assistir a les sortides programades.

●

En cas de realitzar-se, estades, viatges i crèdits de síntesi s’abonen a part.

Aquest pagament es pot fer mitjançant:
1) Ingrés als caixers automàtics del BANC SABADELL.
Caldrà fer l'ingrés a qualsevol caixer automàtic del Banc Sabadell amb qualsevol targeta de qualsevol
entitat, a qualsevol hora del dia, accedint a les següents opcions:
ALTRES OPERACIONS > PAGAMENTS A TERCERS > INTRODUCCIÓ DEL SEU NÚMERO SECRET >
INTRODUCCIÓ DEL CODI DE L'INSTITUT VACARISSES :6035 > CONFIRMACIÓ > ESCOLLIR EL
CONCEPTE.
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Haureu d’escriure el nom i cognoms de l’alumne/a que es matricula. Per acabar, el caixer us lliurarà dos
comprovants: un per a vosaltres i l'altre per a l’Institut. Recordeu que és obligatori presentar el resguard
de pagament a la secretaria del centre o enviar-lo al correu secretariacentreinsvacarisses.cat.
2) Transferència al compte

ES13-0081-0333-1700-0128-8431 (BANC SABADELL) . No oblideu

de fer constar al document de transferència el nom i cognoms de l'alumne/a i el curs al qual es matricula.

Recordeu que és obligatori presentar el resguard de pagament a la secretaria del centre o
enviar-lo al correu secretariacentre@insvacarisses.cat.
Sapigueu que hi ha facilitats de pagament en casos de necessitat. Si és el cas, haureu de passar per la
secretaria del centre a comunicar-ho.
En cas que tingueu qualsevol consulta, restem, com sempre, a la vostra disposició.
Cordialment,
La Direcció de l’Institut Vacarisses
Vacarisses, 03/06/2019

