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Per a les famílies dels alumnes de 3r i 4t d’

UEC

del curs 2021-22

Benvolgudes famílies dels alumnes que s’han de matricular a la UEC pel curs escolar 2021-22.
El Consell Escolar ha acordat, per millorar la gestió, que les famílies paguin l’agenda escolar, la
quota de manteniment de material informàtic, els llibres socialitzats, els quaderns individuals i
les llicències digitals de cada alumne i la quota de l’AFA en un únic pagament. El primer dia de
curs es repartirà tot plegat a l ’Institut, a aquells alumnes que ens consti que hagin fet el
pagament. Els alumnes només hauran de portar llibretes o carpesà i els estris específics que el
professor els indiqui el primer dia de curs.
Al darrera d’aquest full s’expliquen les diferents possibilitats per a fer efectiu el pagament.
Recordeu que les famílies que tenen diferents fills matriculats al centre només han de pagar
una sola quota de l’AFA. La quota és per família. Amb el resguard de pagament els alumnes
de 1r, 3r d’ ESO i 1r de Batx. poden passar a recollir gratuïtament la samarreta d’Educació
Física a Sports 77 al centre comercial Cel Obert.
El pagament s’ha d’haver efectuat abans de l’1 de setembre.

UEC
Material escolar, copisteria i manteniment informàtic

20 €

Quota de l' AFA, només una quota per família

30 €
TOTAL

Cordialment,
Jaume Fernández García
Director

50 €
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UEC 2021-22: formes de fer el pagament de la quota de llibres
socialitzats, copisteria i manteniment informàtic, agenda escolar,
material i quota de l’ AFA
(Els comptes van a nom de l’ AFA de l’Institut Frederic Martí Carreras)

A)

- Através dels caixers automàtics de Caixa Bank:
Podeu fer el pagament amb una targeta de crèdit tipus Visa de qualsevol Banc o Caixa.
Els passos a seguir són:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Introduïu la targeta al Caixer.
Indiqui la llengua en que desitja operar
català ó castellà ó ...
Indiqui l'operació que vol fer
seleccioneu l'opció 5
pagaments.
Indiqui l'operació que vol fer seleccioneu l'opció 2
pagaments sense codi de barres
Teclegi el número personal PIN introduïu el
número secret de la vostra targeta
Indiqui el pagament que vol fer seleccioneu l'opció 1
col·legis i matrícules.
Indiqui com desitja fer el pagament seleccioneu l'opció 2
amb codi de l'entitat.
Teclegi el codi de l'entitat
introduïu
0233520
continuar
Teclegi les dades del pagament que vol fer
introduïu la quantitat 50’00 € continuar.
vigileu perquè comença a escriure pels cèntims d'euro.

10. Alumne. Teclegi

el cognom i nom de l’alumne seguit del codi UEC

, per

exemple: l’alumne Joan Pérez escriurà PEREZJOAN- UEC
Activitat repetir el codi UEC. Continuar
11. Comprovi que les dades del pagament són correctes i confirmar pagament.
12. Si us plau indiqui que vol fer ara cliqueu l'opció 2 sortir (retirar la targeta)

B)

-Per transferència bancària:
Mitjançant transferència bancària al número de compte:
CaixaBank – ES26 2100 0050 21 0200577739
indicant el cognom, nom i curs de l’alumne i el codi UEC com a ordenant.

És molt convenient guardar els justificants de pagament durant tot el curs . Pot ser necessari
presentar-los en algun moment.

