
 

  

  

 

PAGAMENT CFGM (Conducció d’Activitats Físiques en el Medi Natural -CAFEMN)  

Curs 2020-2021  

1r Pagament 

L’aportació econòmica per a realitzar el Curs de CFGM CAFEMN, és de 1.200€, que es divideixen en                 

3 pagaments: 

1r pagament: 450€ (Setembre 2020) 

2n pagament: 400€ (Novembre 2020) 

3r pagament: 350€ (Gener 2020) 

 

El 1r pagament es farà efectiu entre l’1 i el 7 de setembre de 2020. 
 
EL JUSTIFICANT DE PAGAMENT S’HA DE FER ARRIBAR A L’INSTITUT: 
 

a) amb suport informàtic: enviar-lo escanejat o fotografiat a        

administracio@inspereborrell.cat 

b) o bé, presencialment: lliurar-lo en paper a la consergeria de l’institut, de dilluns a              
divendres de 9 a 14h 
 

COM REALITZAR EL PAGAMENT? 

            Aquest import haurà de ser pagat abans del 7 de setembre de 2020: 

● pel Caixer de La Caixa de Pensions amb el següent Codi de Barres 

  

● o bé, per internet, realitzant un  pagament a tercers amb el codi d’entitat: 0724277 (clients 
Caixabank) 

● o bé, per internet, Pagaments on line Caixabank  realitzant un pagament amb el codi d’entitat 

0724277 (clients i no clients de Caixabank). Es necessita targeta bancària. 
 

IMPORTANT: no oblidin posar en el remitent el nom i cognoms de l’alumne. 
  

* Aquest import inclou: 
● Material educatiu (fotocòpies, material bàsic d’escalada) 
● Transport a les activitats de conducció a peu, a l’hípica i a les pistes d’esquí pel crèdit de neu 
● Crèdit de neu (forfet, material, assegurança i monitoratge especialitzat) 
● Crèdit de síntesi (transport, 3 dies d’activitats nàutiques a la Costa Brava amb allotjament i               

PC) 
● Activitats Seguretat i supervivència 
● Sortida de convivència 
● Assegurança Escolar Obligatòria (1,12€) 
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● Despeses bancàries (2,55€) 
 
Aquesta quota és única i no és reemborsable, només s’abonarà la part proporcional en cas de baixa definitiva del centre. 
Les sortides són activitats curriculars obligatòries. En cas de no assistència, només es podrà sol·licitar el retorn de                  
l’import corresponent per un motiu greu, imprevist, involuntari i degudament justificat amb la documentació pertinent. 

 

 


