
 

 

 

Benvolgudes famílies, 

L'institut us proporciona un sistema àgil i senzill per a realitzar els pagaments i les comunicacions, 

basat en pagament segur amb targeta de crèdit o dèbit.

Si teniu cap dubte, adreceu-vos a Secretaria.

Instruccions per accedir a TPVEscola:

Amb l’App gratuïta del mòbil: 

1. Descarregueu l’App “TPVEscola

2. Seleccioneu població Vallbona d’Anoia

3. El nom d’usuari és el DNI/NIE

disposa de DNI/NIE, també podeu fer servir l’usuari 

d’inici és zx1234 i es pot modificar posteriorment

vegades. 

Per Internet: 

1. Accediu a : www.tpvescola.com

2. Seleccioneu població Vallbona d’Anoia

3. El nom d’usuari és el DNI/NIE del vostre/a fill/a amb la lletra

disposa de DNI/NIE, també podeu fer servir l’usuari 

d’inici és zx1234. 

 

 

Aneu a PAGAMENTS i seleccioneu els conceptes. Fent clic al botó 

bancària de pagament. Heu d’introduir les dades de la vostra targeta de 

instruccions en pantalla.  

Si ho voleu, podeu desar la targeta de pagament i inclús 

(Sistema bancari segur de Redsys).

SI DONEU D’ALTA EL VOSTRE E

comunicacions que pugui realitzar l’Institut.

No cal lliurar els justificants a l’institut.
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