Generalitat de Catalunya
Departament d'Ensenyament
Institut Torre Vicens
Lleida

FP SERVEI D'ASSESSORAMENT.
PAGAMENT DEL PREU PÚBLIC.
CURS 2017-18

INSTRUCCIONS PER FER EL PAGAMENT DEL PREU PÚBLIC DE “FP SERVEI
D'ASSESSORAMENT”. Curs 2017-18.

El pagament del preu públic del servei s'ha de fer com a molt tard el dia indicat a la web
i al tauler del Centre. Es pot fer per un dels dos sistemes següents:
1. Pagament per transferència bancària, bé per línia Oberta (si en tens) o des d'una altra
entitat, al número de compte de La Caixa següent:
ES78-2100-0339-19-0200094523
Cal indicar OBLIGATÒRIAMENT:
➔
➔

En l'apartat Remitent: nom i dos cognoms de la persona que demana el servei.
En l'apartat Concepte: nom del cicle formatiu pel qual es demana el servei:
CFGM Cures auxiliars d’infermeria
CFGM Farmàcia i Parafarmàcia
CFGM Emergències sanitàries
CFGS Higiene bucodental
CFGS Dietètica
CFGS Documentació i administració sanitària
CFGM Perruqueria i cosmètica capil·lar
CFGM Estètica i bellesa
CFGS Estètica integral i benestar
CFGM Obres d’interior, decoració i rehabilitació
CFGS Projectes d’edificació
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2. Per caixer automàtic de La Caixa, mitjançant el full de codi de barres que hi ha aquí
sota, i amb targeta bancària de qualsevol banc o caixa. SENSE COMISSIONS.
Cal introduir la targeta, triar l'opció de “lector de codi de barres” i seguir les instruccions.
L'import del preu públic s'ha d'introduir manualment, i quan demani dades de la persona,
cal indicar OBLIGATÒRIAMENT:
➔
➔

En l'apartat Nom alumne: Nom i dos cognoms de la persona que demana el
servei.
En l'apartat Codi Curs: el nom del cicle formatiu pel què es demana el servei.
CFGM Cures auxiliars d’infermeria
CFGM Farmàcia i Parafarmàcia
CFGM Emergències sanitàries
CFGS Higiene bucodental
CFGS Dietètica
CFGS Documentació i administració sanitària
CFGM Perruqueria i cosmètica capil·lar
CFGM Estètica i bellesa
CFGS Estètica integral i benestar
CFGM Obres d’interior, decoració i rehabilitació
CFGS Projectes d’edificació

El resguard del pagament cal portar-lo a la Secretaria del centre, juntament amb la resta
de documents indicats en l'apartat corresponent.
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