MATRICULACIÓ 4 ESO CURS 2019-2020
Pagaments: període de pagaments del 17 de juny al 26 de juliol de 2019
CONCEPTE

MATERIAL I SORTIDES

•

ENTITAT
BANCÀRIA

Banc Sabadell

NÚM. DE COMPTE

ES940081-1830-88-0001051213

IMPORT

104€ (Un pagament per
alumne)
99€ (Família nombrosa o
monoparental)
89€ (quota per a les
famílies que ja tenen un
altre/a fill/a anteriorment
matriculat al centre. El
següent fill a matricular té
aquest descompte) *

La reducció de quota per a famílies que tenen més d’un fill matriculat al centre s’aplica
només pel germà de menor edat matriculat al centre. Per exemple, una família, sense
carnet de família nombrosa, que té dos fills matriculats a 4t pagarien 104€ per un fill i 89 €
per l’altre.

La nostra entitat bancària és el Banc Sabadell. Podeu anar a qualsevol oficina però si pagueu
per caixa i no sou clients us cobraran una comissió de 5 €. El mateix us passarà si feu una
transferència des de qualsevol altra entitat bancària, llevat que ho feu telemàticament. Si aneu
a l’oficina del Banc Sabadell de l’avinguda Lluís Pericot, que és on tenim el compte corrent, i
pagueu mitjançant el caixer no haureu de pagar cap càrrec.

INSTRUCCIONS PER A REALITZAR EL PAGAMENT
Heu de seguir les instruccions que detallem a continuació i en el caixer automàtic us trobareu
amb 3 conceptes (vigileu a seleccionar els de 4r d’ESO):
1. 4R-Material (alumnat que no és de família nombrosa o monoparental ni té germans al centre) i
sortides.

2. 4R-M.Fam.Nombr/Mono (quota de material per alumnat monoparental o família nombrosa) i
sortides.

3. 4R-Mat.2n.germà (quota a partir del segon germà al centre)i sortides.

Instruccions per fer el pagament a través del caixer:
1.- Seleccioneu idioma, si la targeta és del Banc Sabadell no cal.
2.- Seleccioneu “ Pagament de Tercers”.
3.- Seleccioneu “ Ingrés per Compte Corrent”.
4.- Poseu el PIN de la vostra targeta.
5.- Escriviu el codi d’entitat: 1769, Institut Ermessenda de Girona, i accepteu.
6.- Seleccioneu el concepte que voleu pagar. Exemple: “ Material i Sortides”.
7.- IMPORTANT! Escriviu el NOM DE L’ALUMNE/A i no el vostre.
8.- Confirmeu que les dades són correctes i accepteu.
9.- Finalitzeu l’operació i recolliu els dos rebuts.
10.-Feu arribar el justificant de pagament a l’institut el dia de la matriculació.

