ACTIVITAT
CURS:
DATA:

EXTRAESCOLARS CURS 2019-20
ESO I BTX
Tardes de dilluns a divendres

El pagament es pot fer:
a) En els CAIXERS AUTOMÀTICS DE LA CAIXA 24 HORES: amb llibreta, targeta o targeta d’una altra entitat.
Operativa:
En cas de targeta o llibreta de "La Caixa" clicar les icones: Altres / Pagaments / Sense codi
de barres / Col·legis i matrícules / Amb el codi d'entitat / i introduir la informació que demana
la pantalla. També es pot seguir la operativa amb el codi de barres indicat al peu.
En cas de targeta d'altres entitats clicar les icones: Més operacions / Col·legis, matrícules,
pagaments a tercers / Disposa de rebut? NO / Coneix el codi? SI / Introduir el codi d'entitat
i introduir la informació que demana la pantalla. També es pot seguir l'operativa amb
el codi de barres indicat al peu.
Un cop s’hagi fet l’operació, s’imprimiran dos rebuts, un per a la persona pagadora i l’altre
per lliurar a la consergeria de l'institut junt amb el permís familiar signat pels pares.

b) Per LINIA OBERTA en el web www.lacaixa.cat
Operativa:
Seleccionar: Transferències i traspassos / Fer un nou pagament a tercers / introduir
el codi d'entitat (el 0300544), import de la sortida i el remitent. Cal finalitzar amb les dades
que ens demana l'operativa, i imprimir el justificant de pagament per lliurar a la
consergeria de l'institut junt amb el permís familiar signat pels pares.
c) Per transferència bancaria o ingrés en el compte de La Caixa: ES63 2100 0508 0402 0049 4963

Un cop fet el pagament cal entregar el resguard a la secretaria del centre junt amb la
resta dels documents sol·licitats per fer la inscripció
IMPORT DE L'ACTIVITAT

95 €

Entitat:
Concepte:

IES MÀRIUS TORRES – 0300544

Cal indicar:

Nom i cognoms de l’alumne
Remitent:
2a Referència: Curs i grup

