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Calendari: Lliurar la documentació a Secretaria
el centre romandrà tancat) de 09:00 a 14:00 hores. 

Documentació necessària: 

1. Full autorització dret a la imatge
2. Full autorització sortides per la localitat
3. Autorització de comunicació
4. Els següents impresos de pagament. Podeu fer els pagaments a través del caixer 

automàtic del Banc de Sabad
fer servir qualsevol targeta de crèdit o dèbit d’aquesta entitat o de qualsevol altra entitat 
sense cap cost addicional:

INSTRUCCIONS 
 
   Per fer els pagaments al caixer heu de seguir les instruccions següent
 

1. Inserir la targeta 
2. Teclejar el número personal
3. Triar: Pagaments a tercers
4. Teclejar el codi que correspongui al pagament que voleu fer:

145746 (Material PFI) →40
            145746 (Assegurança escolar)

 
En acabat, se us imprimiran 2 comprovants: un és per a vosaltres i en l’altre indiqueu
plau, el nom del vostre fill/a i PFI
documentació, cal que el porteu el dia i hora seleccionats a la cita prèvia. 
 
 
Si en lloc d’anar al caixer preferiu fer una transferència,
número de compte és: 
 

Compte Institut – ES22 0081 1656 2200
 
 
Salutacions cordials, 
 
Secretaria 
INS EL PALAU 

 
                                                                                                                                                        

Matriculació PFI 
curs 2021-2022 

Lliurar la documentació a Secretaria de l’1 al 10 de setembre (El dia 6 és festiu i 
de 09:00 a 14:00 hores.  

Full autorització dret a la imatge 
Full autorització sortides per la localitat 
Autorització de comunicació amb les famílies 
Els següents impresos de pagament. Podeu fer els pagaments a través del caixer 
automàtic del Banc de Sabadell: Agència de l’Avinguda Constitució (El Palau). Podeu 
fer servir qualsevol targeta de crèdit o dèbit d’aquesta entitat o de qualsevol altra entitat 
sense cap cost addicional: 

Per fer els pagaments al caixer heu de seguir les instruccions següents: 

Teclejar el número personal 
Triar: Pagaments a tercers 
Teclejar el codi que correspongui al pagament que voleu fer: 

→40€  
(Assegurança escolar)→ 1,12€   

En acabat, se us imprimiran 2 comprovants: un és per a vosaltres i en l’altre indiqueu
PFI. El pagament del material i de l’assegurança

documentació, cal que el porteu el dia i hora seleccionats a la cita prèvia.  

feriu fer una transferència, cal que porteu també el comprovant. E

ES22 0081 1656 2200 0100 7504 

                       setembre 2021  

(El dia 6 és festiu i 

Els següents impresos de pagament. Podeu fer els pagaments a través del caixer 
ell: Agència de l’Avinguda Constitució (El Palau). Podeu 

fer servir qualsevol targeta de crèdit o dèbit d’aquesta entitat o de qualsevol altra entitat 

En acabat, se us imprimiran 2 comprovants: un és per a vosaltres i en l’altre indiqueu-nos, si us 
. El pagament del material i de l’assegurança, amb la resta de 

cal que porteu també el comprovant. El 


