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PROCÈS PER EFECTUAR EL PAGAMENT DE LA QUOTA DE MATE RIAL AL CAIXER 

AUTOMÀTIC AMB LLIBRETA DE BANC SABADELL O AMB QUALS EVOL TARGETA DE 
CRÈDIT. 

 
Per realitzar l’ ingrés de 40€ de material , cal dirigir-se a qualsevol agència de BANC SABADELL i seguir les 
instruccions següents: 
 
1. Introduir la targeta (pot ser de qualsevol entitat sense despeses) o una llibreta de Banc de Sabadell i prémer 
l’opció “ALTRES OPERACIONS”. 
 
2. Triar l’opció “PAGAMENTS A TERCERS”. 
 
3. Introduir el vostre número secret i prémer “CONTINUAR”. 
 
4. Marcar el codi del nostre institut; concretament 143726 i prémer “CONTINUAR”. 
 
5. Confirmar que l’entitat és la desitjada i prémer “SI”. 
 
6. Prémer el concepte “MATERIAL” . Posar el NOM I COGNOMS ALUMNE. 
 
7. Per acabar, el caixer us lliurarà dos rebuts. Un per vosaltres i un altre per l’Institut. 
 
NOTA:  També podeu fer una transferència bancària des de la vostra entitat o via Internet al número de compte: 
0081 1906 71 0001003501 indicant el nom i cognoms de l’alumne  i el concepte de “MATERIAL ” .  
(Codi IBAN ES74). 
 
 

PROCÈS PER EFECTUAR UN PAGAMENT EN EFECTIU AL CAIXE R AUTOMÀTIC DEL BBVA  
 
1. Prémer “OPERAR SENSE TARGETA/LLIBRETA” (Únic botó a la pantalla). 
 
2. Prémer “INGRESSAR DINERS” . 
 
3. Teclejar el número de compte amb el teclat de la pantalla: 0182 0256 10 0201502302 i prémer 
“CONTINUAR” . 
 
4. Apareix “BENEFICIARI”; no posem res i premem “CONTINUAR” . 
 
5. Apareix “CONCEPTE”, escrivim “NOM I COGNOMS ALUMNE” i “MATERIAL ”. Prémer “CONTINUAR” . 
 
6. Introduïm els bitllets (no monedes!!!), tenint en compte que el caixer tan sols torna canvi en monedes fins 
a 15 €. 
 
7. Premem l’opció ingressar “TOT” si l’import és exacte ficar els bitllets corresponents o l’opció “ALTRE 
IMPORT” si no és exacte (fico un bitllet de 50 € per tal que em torni 10 €). 
 
8. Recollim el canvi en monedes de la safata superior dreta (si s’escau). 
 
9. Prémer “IMPRIMIR” el comprovant per lliurar a l’Institut. Atenció! Fer una fotocòpia o fotografia del rebut 
bancari per la família. (La còpia només serà vàlida si conté el nom i cognoms de l’alumne imprès). 

 
NOTA:  També podeu fer una transferència bancària des de la vostra entitat o via Internet al número de compte: 
0182 0256 10 0201502302 indicant el nom i cognoms de l’alumne i el concepte de “MATERIAL” . 
(Codi IBAN ES03). 
 


