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INSTRUCCIONS PAGAMENT INS GABRIELA MISTRAL 
 

CICLE DE GRAU MITJÀ DE 1R CURS D’ATENCIÓ A PERSONES  EN 
SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA 

 
 

1. A partir d’aquest moment, els pagaments puntuals que facin els alumnes de la 
nostra escola s’hauran de fer a través de la xarxa de caixers de ”CaixaBank”. 
Per fer-ho, s’ha assignat a la nostra escola el codi d’entitat següent: 

0233002 
que s’haurà d’indicar cada vegada que es faci un pagament des del caixer 
automàtic. Cal saber la informació següent: 

 
a. Els caixers de ”CaixaBank” estan a la seva disposició les 24 hores del 
dia. 

 
b. Cada vegada que es faci un pagament, caldrà teclejar el codi d’entitat 
assignat a l’escola 0233002 

 
c. L’import del pagament dels materials que s’abonen en el moment de 
formalitzar la matrícula del Cicles Formatius de Grau Mitjà és de 110 € per 
alumne/a. 

 
d. Aquest import inclou l’activitat d’Equinoteràpia(15€) 

 
PERIODE DE MATRÍCULA INTERNA: Del 5 al 9 de juliol 
PERIODE DE MATRÍCUAL EXTERNA: Del 12 al 16 de juliol 
 

 

IMPORTANT: En el cas que un alumne/a no comenci el curs i ens demani el retorn de la quota, 
es retornarà l’import pagat menys 15€ de despeses de gestió. Si una alumne/a es dona de baixa 
una vegada començat el curs i fins el 31 d’octubre es retornaran 50€ en concepte de material 
escolar i 15€ de l’activitat d’equinoteràpia . A partir d’aquesta data no es retornarà cap import. 

 
 

El concepte de material escolar inclou: 
 

● Fotocòpies i materials editats pel departaments de serveis a la 
comunitat pel seguiment de les diferents UF’s 

● Material fungible del taller d’APD 
● Activitats de la setmana d’orientació 
● Carpeta classificadora de centre 
● Samarreta de centre per l’alumnat de 1r curs 
● Assegurança escolar 
● Ús de les eines Google del domini insgabrielamistral.cat 
● Ús de la plataforma de comunicació 
● Utilització i manteniment del hardware i software informàtic 
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2. Procediment per fer el pagament a través del caixer automàtic: 
 

a. El pagament es podrà fer amb una llibreta o una targeta de “CaixaBank” 
o amb una targeta de qualsevol altra entitat. 

 
b. A continuació us adjuntem al full següent el procediment a fer des del 
caixer: 

 
c. Quan s’hagi fet l’operació, s’imprimiran dos rebuts, un per a la persona 
pagadora i l’altre per lliurar a l’escola. 

 

Pagaments a tercers – Accés al Servei 
 


