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Quotes CFAM (Revestiments Murals i APGI) i Batxillerat d’Arts 
Per l’acord aprovat en la sessió del Consell Escolar núm. 104, de 23 de juny de 2015, s’estableix una quota de 
material fungible i activitats programades que s’aplica als cicles formatius de grau mitjà i al batxillerat. Aquesta 
quota té supòsits de bonificació i exempció. 
Supòsits de bonificació: 

• Carnet de família nombrosa general o carnet de família monoparental. 

Supòsits d’exempció total: 
• Carnet de família nombrosa especial. 

 

Càlcul dels imports a pagar (CFAM i Batxillerat d’Arts) 
L’import a pagar és el resultant de la suma de dos conceptes: l’assegurança escolar obligatòria i la quota de material. 
Podeu calcular-lo a la taula annexa fent la suma dels imports pertinents de la columna que us pertoqui: 

Càlcul de l’import a pagar per cada concepte Sense exempció ni 
bonificació Bonificació del 50% Exempts de pagament 
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 Edat 28 anys o més en el moment de la 
matrícula □ 0,00 € □ 0,00 € □ 0,00 € 

Edat 27 anys o menys en el moment de la 
matrícula □ 1,12 € □ 1,12 € □ 1,12 € 

 Quota de material □ 110,00 € □ 55,00 € □ 0,00 € 

Total a pagar (sumeu els imports marcats de cada columna)    

 

 
- Els alumnes de nou accés 2019-2020 de batxillerat d’arts i de CFAM, cal que portin el resguard de pagament a 
secretaria del 9 al 13 de juliol 2019 
 
- Els alumnes que superen primer curs de batxillerat 2018-19 i fan continuïtat 2019-20. cal que portin el resguard de 
pagament a secretaria: des del 21 al 27 de juny 2019 
- Els alumnes de primer de batxillerat 2018-19 que fan ús de la convocatòria de setembre 2019, i fan continuïtat 2019-
20, cal que portin els resguard de pagament a secretaria els dies 12 i 13 de setembre 2019 
 
- Els alumnes dels cicles de Revestiments Murals i d’APGI 2018-19 que fan continuïtat 2019-20, cal que portin el 
resguard de pagament a secretaria el dia de la presentació de les obres finals del seu cicle. 
 

Protocol de pagament 
La forma de pagament és sempre al servei de caixer automàtic de qualsevol oficina del Banc de Sabadell (aquesta 
operació no suposa cap despesa per a l’alumne/a). El caixer us demanarà un codi d’entitat, que depèn dels 
ensenyaments que us vulgueu matricular: 

o Batxillerat d’arts: 6164 
o CFAM Assistència al producte gràfic imprès (APGI): 6143 
o CFAM Revestiments murals: 6144 

 
Les instruccions pas a pas per a fer el pagament les trobareu al dors d’aquest full. 
En cas que el pagament per caixer automàtic us doni problemes, us poden atendre personalment a les oficines de 
l’entitat bancària. No està admès el pagament per transferència bancària. 
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Teclegi la informació addicional del pagament

0Esborrar_-@

321Ç
.,

MNBVCXZ

654ÑLKJHGFDSA

987PO IUYTREWQ

 Introdueixi la seva targeta de 
crèdit o dèbit de Banc Sabadell i 
premi l’opció + OPERACIONS.

 Un cop hagi accedit a + 
Operacions, triï l’opció PAGAMENT 
A TERCERS.

 Per a llibreta o targetes d’altres 
entitats premi PAGAMENT A 
TERCERS directament en el menú 
principal.

 Si entre els conceptes que surten a la pantalla hi ha el 
que vostè vol pagar, premi el CONCEPTE DESITJAT. 

 Si no, premi 
ALTRES i 
introdueixi 
la quantitat 
desitjada. 
Premi 
ACCEPTAR.

Marqui el codi de l’entitat a la qual vol fer el pagament 
i premi ACCEPTAR. A la pantalla següent confirmi que 
l’entitat és la correcta polsant ACCEPTAR.

Introdueixi la informació addicional que rebrà l’entitat: 

Cognom de l’alumne, Nom de l'alumne, DNI o NIE alumne
A continuació, premi ACCEPTAR.

Nom de l’entitat: Codi de l’entitat: Concepte:

 Total llibertat: podrà fer pagaments en qualsevol moment, durant les 24 hores del dia, i des de qualsevol caixer 
automàtic de la nostra xarxa.

 Màxima seguretat: disposarà del codi de l’entitat, així com dels rebuts i els comprovants del pagament efectuat.

 Més rapidesa: no haurà de fer cues innecessàries per efectuar els pagaments.

 Si ha introduït la informació addicional, apareixerà en 
aquesta pantalla. Premi ACCEPTAR per imprimir els 
dos comprovants, el primer per a l’entitat, on apareix 
la informació addicional, i l’altre per a vostè.

 Si no ha introduït la informació addicional, no apa-
reixerà a la pantalla. Premi ACCEPTAR per imprimir 
els dos comprovants. El de l’entitat és el que té els 
camps en 
blanc per 
omplir ma-
nualment i 
l’altre és per 
a vostè.

Amb el sistema de Pagament a Tercers pel caixer automàtic aconseguirà:

Per efectuar pagaments a tercers pel caixer automàtic cal que segueixi les instruccions següents:

Operacions

Treure diners

Recarregar mòbil

Transferència / Traspàs

Ingresar bitllets / xecs

Treure 100 euros 
sense rebut

Pagament de rebuts i 
impostos

Consulta de saldos
i moviments

Operacions

Pagament a tercers

Pagament a tercers

Descarregar
BSMòvil

Caixers més propers

Canviar número secret

Canviar idioma

Enrere

Sabadell

cancel·lar corregir

Teclegi el codi numèric de l’ENTITAT

acceptar

ALTRES

SECUNDÀRIA
80,99 Eur

PRIMÀRIA
75,50 Eur

Sabadell

cancel·lar

Comprovi les dades del pagament

 Entitat COLEGIO SIBIS PRUEBA 1

 Concepte PRIMARIA

Import EUR 75,50

Informació addicional PROVA

acceptarcorregir
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EASD d'Olot Segons llista del dors AEO, quotes i 
matrícula
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