
INSTRUCCIONS PER FER PAGAMENTS DE LES SORTIDES DEL CENTRE 

 PAGAMENTS A TERCERS 

  Per clients de Caixabank amb accés al seu web: 

  PAGAMENT A TRAVÉS DEL LA WEB DE CAIXABANK 

1. Comptes   

2. Transferències i traspassos  

3. Altres pagaments:  Fer un pagament a tercers o un pagament a 

empreses  

 

4. Seleccioneu el compte d’origen   

 

5. On vols enviar els diners? A una entitat (Pagament a tercers)  

 

6. Codi de l’entitat 1860001 

Seguiu les passes indicades i introduïu les dades 

sol·licitades 

Import: marqueu l’import a pagar 

Remitent: nom de l’alumne, curs i nom de la sortida  

7. Imprimiu el rebut de pagament 

 

  Per clients de Caixabank o qualsevol altra entitat: 

  PAGAMENT A TRAVÉS DEL CAIXER AUTOMÀTIC DE CAIXABANK, AMB TARGETA DE LA CAIXA O DE 

  QUALSEVOL ALTRA ENTITAT 

1. Introduir la llibreta o targeta de “Caixabank” o de qualsevol altra entitat. 

2. Clicar a pagaments, impostos i devolucions. 

3. Clicar a col·legis, matricules, comunitats de veïns,... 

4. Operar sense codi de barres. 

5. Amb el codi de l’entitat: 1860001 

6. Seguiu les passes indicades i introduïu les dades sol·licitades. 

Import: marqueu l’import a pagar 

Remitent: nom de l’alumne, curs i nom de la sortida 

7. Comproveu que les dades introduïdes són correctes i confirmar. 

8. Imprimiu el rebut de pagament. 

 

 TRANSFERÈNCIA 

 Per clients d’altres Caixes o Bancs amb accés al seu web: 

  PAGAMENT A TRAVÉS DE LA WEB D’ALTRES CAIXES O BANCS. 

1. Feu una transferència al número de compte ES72 2100 0154 4202 0030 4902 indicant:  

Import: marqueu l’import a pagar 

Remitent: nom de l’alumne, curs i nom de la sortida 

2. Imprimiu el rebut de pagament 

 

 

MOLT IMPORTANT!!!  

 A l’hora d’indicar el remitent, s’ha de posar el nom i cognom de l’alumne, NO de la persona que fa 

l’ingrés.  

 Heu de lliurar el rebut de pagament al professor/a que organitza la sortida. 

 


