
 
 

Les aportacions de les famílies es liquidaran a través del banc. Us caldrà una 
targeta bancària (que pot ser de qualsevol entitat). 

 
El pagament es farà per Internet a través del web 
https://www2.caixabank.es/apl/pagos/index_ca.html?CODCPR=90VPA003 
indicant el número de l’entitat (0270151 – Associació d’alumnes Institut 
Bosc de la Coma), i MOLT IMPORTANT, NOM i COGNOM de l’alumne/a i 
CURS al qual es matricula. 

 
Altres opcions de pagament: 

Per CAIXER AUTOMÀTIC o SERVICAIXA 
Document amb lectura de codi de barres 
1. Introduïu llibreta de “La Caixa” o targeta de 
crèdit/dèbit de qualsevol entitat. 
2. Cliqueu icona “Lector Codi de Barres” 
3. Passeu el codi de barres 
4. Accepteu dades del pagament. 
5. Introduïu la informació que sol·licita la 
pantalla. 
6. Recolliu el comprovant de pagament, 
que s’haurà de presentar a la secretaria 
del centre 

 
 
 
 

 

Si no és possible la lectura del codi de barres: 
Amb targeta o llibreta de “la Caixa” Amb targeta d’altres entitats 
Cliqueu icones: 
1. “Altres” 
2. “Pagaments” 
3. “Sense Codi de Barres” 
4. “Col·legis  i matrícules” o “Comunitats de 
veïns i associacions” 
5. “Amb el Codi d’Entitat” 
6. Introduïu el codi d’Entitat 
7. Introduïu  la  informació  que demana la 
pantalla 

Cliqueu icones: 
1. “Més Operacions” 
2. “Col·legis, matrícules, pagament a tercers” 
3. Disposa de rebut? NO 
4. Coneix el codi? SÍ 
5. Introduïu el codi d’Entitat. 
6. Introduïu la informació que demana la 
pantalla. 

Per LÍNIA OBERTA a www.lacaixa.es (exclusiu per a clients de “La Caixa”) 
Seleccioneu ► Comptes / Transferències i traspassos / Ingressos sense conèixer el número 
del compte de destinació / A tercers / Nou Ingrés. 
 Imprimiu justificant per lliurar a la secretaria de l’institut. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IMPORTS: 

ASSOCIACIÓ MARES I PARES (una quota per família) ................................... .35,00€ 
 

ASSEGURANÇA ESCOLAR (només fins a 28 anys)..................................1,12€ 
 

MATERIAL, FOTOCÒPIES I ALTRES .................................................... 105,00€ 
 

TOTAL APORTACIONS  ........................................................................141,12€ 

INSTITUT BOSC DE LA COMA –APORTACIONS A AMIPA i ASA 

CARTA PAGAMENT CURS 2020 – 2021 


