
 

NOVES FORMES DE PAGAMENT DE SORTIDES – CURS 2013/14  
 
Benvolgudes famílies, 
Aquest any, intentant continuar en la línia de no haver de pagar comissions 
en fer pagaments de sortides, vam començar el curs amb una sola modalitat 
de pagament: presencialment al banc de Sabadell. Aquesta modalitat era 
només pels dimarts matí i els dijous tarda ( la resta de dies cobraven 2 euros 
de comissió) 
Havent vist la limitació d’aquesta via, les cues que es podien arribar a 
generar i la poca comoditat per les famílies que no eren d’Hostalric o 
allunyades de la sucursal, hem estat intentant trobar altres solucions, 
sempre amb la idea base  que el cost de l’operació fos 0 per les famílies. 
Així, finalment, hem  aconseguit les següents formes de pagament, tot 
mantenint la presencial a l’oficina del banc de Sabadell. 
Per tant, les 4 formes de pagament són: 

1. Presencialment al banc de Sabadell amb el full informatiu de la sortida ( 

que es lliurarà a l’alumne/a) 

2. Des d’internet al número de compte del banc de Sabadell :  

0081. 5271.70 .0001036212 
3. Mitjançant el caixer automàtic del banc de Sabadell ( que no suposa 

cap càrrec addicional). El pagament es fa seguint aquestes 

instruccions: 

 Introduirem una targeta de crèdit ( que no cal que sigui del banc de 

Sabadell) 

 Marcarem la tecla OPERACIONS ( a baix a la dreta) 

 Marcarem PAGAMENT A TERCERS ( angle superior esquerre) 

 Teclejarem el número personal de la targeta 

 Teclejarem el codi del centre 807 

 Ja surten les sortides operatives i s’ha de marcar la corresponent. Només 

caldrà introduir el nom de l’alumne/a i confirmar l’operació. 

 

4. Des d’internet al número de compte de la Caixa 

2100.1861.58.0200022301 indicant com a concepte SORTIDA - EL 

NOM I COGNOM DE L’ALUMNE  amb la quantitat corresponent ( que 

apareix al full informatiu de la sortida) 

 
FINALMENT RECORDAR-LOS QUE S’HA DE RESPECTAR LA DATA 
LÍMIT DE PAGAMENT DE LA SORTIDA. 
 

Esperem que aquestes alternatives siguin d’utilitat . 
Aprofitem l’avinentesa per saludar-los atentament 

EQUIP DIRECTIU 


