Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Institut Torre Roja

Viladecans, 28 de febrer de 2018

Benvolguts/des pares, mares i tutors legals dels alumnes de 1r d’ESO,
L’alumnat de 1r d’ESO com ja us vam informar realitzarà els dies 13, 14 i 15 de juny la sortida del crèdit de
síntesi a Osona*.
Us comuniquem que ja podeu abonar el segon termini del crèdit de síntesi d’enguany a la Osona. Us
demanem que feu l’ingrés de 51 € a partir del dia 28 de febrer fins el 15 de març. (Només les

famílies que van realitzar el 1r pagament).
Aquest segon pagament
ent és de 51 euros també s’ha de realitzar al BANC DE SABADELL, al compte de
l’institut que trobareu a la part de sota, el tercer serà de la quantitat pendent. El total a pagar pel crèdit de
síntesi és aproximadament de 155 euros.
em de la quantitat i el moment en què haureu de realitzar el tercer i últim pagament,
Properament us informarem
la data de la reunió informativa i un full amb la planificació de les activitats que realitzaran i què han de
portar.
No oblideu que el fet de realitzar el pagament no dóna dret a realitzar la sortida, ja que la darrera decisió
serà de l’equip directiu.
Atentament,
Cap d’estudis/Coordinació ESO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

La forma de pagament serà únicament per caixer automàtic

del Banc de

Sabadell seguint les instruccions següents:
1.
2.
3.
4.
5.

Introduiu una targeta en el caixer. (Les targetes poden ser d’un altre banc o caixa).
Teclegeu “altres operacions”.
Teclegeu
eu “pagaments a tercers”.
Teclegeu nº personal.
Teclegeu el codi de l’entitat: 131085.
§ Es desplegarà un menú amb els diversos conceptes :
6. Teclegeu CRÈDIT SÍNTESI 1R.
1R
7. Recolliu el justificant:

IMPORTANTÍSSIM !!

Empleneu el justificant amb el nom, cognoms i

curs de l’alumne en el caixer i no a mà. Després recolliu la còpia. ( Si no
figura el nom és impossible detectar l’alumne/a!!!)
8. Aquest justificant s’ha de donar al professor-tutor.
professor
*Nota: s’ha fet un canvi en la casa de colònies

