!!!!! ATENCIÓ !!!!!
ampa@iesmartilhuma.org

SI COMPRAREU ELS LLIBRES A L’EMPRESA
llibres) RECORDEU .... NO

(reciclatge de

FEU AQUEST PAGAMENT !!!!!

En el moment de realitzar la comanda dels llibres a l’empresa Iddink, s’inclou
automàticament la quota de soci.
PAGAMENT QUOTA DE SOCI AMPA CURS 2021-22

ELABORACIÓ de PRODUCTES ALIMENTARIS




La quota de Soci és per família. L’import és de 30€
Si teniu diversos fills/es al nostre institut, a l’apartat “REMITENT” poseu-hi el nom de tots els
fills/filles, Cognoms i Cursos.

L’ingrés es pot fer a qualsevol caixer automàtic de
s’explica a continuació.

o a través d’internet tal com

Passos a seguir en el caixer:
1.
2.
3.
4.

Introduïu la llibreta de “La Caixa” o targeta de qualsevol Caixa o Banc. TOT I QUE NO
SIGUEU CLIENTS DE LA CAIXA, NO US GENERARÀ CAP DESPESA ADDICIONAL.
Seleccioneu l’opció “Pagaments i impostos” a la pantalla inicial del caixer.
Seleccioneu l’Opció “Pagament amb Codi de barres”
A continuació cal apropar el codi de barres del document al lector.

COMPROVEU PRIMER SI FEU LA COMANDA a IDDINK

5.
6.
7.

A “Remitent” cal posar: NOM i COGNOMS de l’ALUMNE/A i CURS
El caixer mostrarà a la pantalla les dades del pagament a realitzar. Un cop revisades, premeu
“Confirmar”
Quan s'hagi fet l'operació, s'imprimiran dos rebuts. Se'ls ha de quedar la persona pagadora i
no és necessari lliurar-lo a l'Institut.

Pagament per línia oberta (només clients de

):

1.
2.
3.
4.

Seleccioneu “Comptes”
Aneu a “Transferències i Traspassos”.
A l’opció “Pagament a tercers i empreses” cliqueu “Fer un pagament a tercers”.
Introduïu aquest codi: 0720739 i “Continuar”

5.

A “Remitent” cal posar: NOM i COGNOMS de l’ALUMNE/A i

6.

Seleccioneu "continuar" i imprimiu el resguard de l'operació. Cal guardar-lo. No és necessari
lliurar-lo a l'Institut.

CURS

ampadocu@iesmartilhuma.org (PER ENVIAR DOCUMENTACIÓ A AFA)
WHATSAPP : 616
TEL OFICINA:

964 811

644 076 872

TELEGRAM: t.me/AMPAIMLH
https://www.facebook.com/ampainstitutmartilhuma

