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A LES FAMÍLIES DE L’ALUMNAT DE L’ESCOLA ELISA BADIA 

 

Com ja us vam informar, hem estant buscant la millor manera 

perquè pugueu efectuar els pagaments a l’escola sense haver de 

pagar comissions. 

 

Finalment, hem optat per l’entitat BBVA que és la que ens ha ofert 

les millors condicions. 

 

Per poder fer el pagament del material o de les sortides escolars hi 

haurà dues formes : 

 

OPCIÓ 1 : TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA al compte de l’escola. 

 

OPCIÓ 2 : PAGAMENT PELS CAIXERS AUTOMÀTICS DE BBVA 

El pagament es pot fer a qualsevol de les oficines. 

Un cop heu triat l’opció “Ingressos” haureu d’ escriure el següent : 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Surten dos apartats perquè la màquina torna canvi en metàl·lic (només monedes). 

    Sobre el tipus de bitllets a introduir (10 €, 20 €, etc) la màquina ja us donarà  
    instruccions concretes. No es poden ingressar monedes, només bitllets. 

Si voleu pagar amb la targeta al caixer automàtic  NOMÉS podrà ser amb  la de la 
mateixa entitat (BBVA). El tractament és com fer una transferència. 
Si, malgrat tot, teniu problemes en fer els pagaments no dubteu en posar-vos en contacte 
amb nosaltres, a secretaria. 

El compte corrent del Banco Santander no es tancarà fins a finals 

de novembre. Però ens han informat que, quan acabi octubre, 

cobraran comissió per cada ingrés que efectueu en finestreta. 

Ens sap greu haver de deixar aquesta entitat que sempre ha 

mantingut un tracte molt cordial i proper amb nosaltres. 

 

Octubre 2014 

Nº Compte : (Us el facilitarà l’escola) 

Beneficiari: ESCOLA ELISA BADIA (Imprescindible escriure el nom de 

l’escola) 

Concepte : NOM DE L’ALUMNE/A i MOTIU DE L’ INGRÉS (Imprescindible, 

almenys, el nom de l’alumne/a) 

*Import introduït : (El que ingresseu en metàl·lic realment) 

*Import a ingressar : (El que voleu ingressar) 

 


