
Instruccions pagament de matrícula curs 2020-2021 
 
 
Preus de les matrícules (*), veure la taula adjunta 
 
Les quantitats son dels pagaments de les matrícules atenent al curs i l’etapa, són: 
 

CURS / ETAPA QUANTITATS 

1r ESO 38 € matrícula + 5 € agenda = 43 € 

2n ESO 38 € matrícula + 5 € agenda = 43 € 

3r ESO  
 
 

38 € matrícula + 1,20 assegurança escolar + 
 5 € agenda = 44,20 € 

4rt ESO 

1r Batx. 

2n Batx. 

FPB 

CF GM 53 € Matrícula + 1,20 € assegurança escolar = 54,20 € 

CF GS 91 € Matrícula + 1,20 € assegurança escolar = 92,20 € 

 
(*) Les famílies nombroses podrán beneficiar-se d’un 50% de reducció en el preu de la matrícula.                
Per adherir-se a la reducció caldrà justificar la seva condició amb la documentació pertinent a la                
secretaria del centre 

 
 

Modalitat A: Pagament en metàl·lic 
 
L’alumnat nouvingut al centre, d’accés via admissió, l’alumnat de 1r d’ESO i l’alumnat de 1r de                
batxillerat han de realitzar la matrícula de forma presencial al centre amb cita prèvia i, per tant,                 
podran efectuar el pagament de la matrícula i del lloguer de les taquilles en metàl·lic al propi                 
centre. També se podrán emprar qualsevol de les altres modalitats de pagament i hauran de dur el                 
resguard bancari en el moment de lliurament del sobre. Veure a la graella la quantitat               
corresponent a abonar. 
 
D’altra banda l'alumnat de la via d’adscripció, la major part de l’alumnat, aquell que es matriculi per                 
la via on line, per tal de facilitar al màxim possible els procés de matrícula del nostre alumnat, l’IES                   
Llorenç Garcias i Font ha habilitat el pagament de les matrícules amb dues modalitats més: B) via                 
caixer automàtic de CaixaBank i C) via transferència bancària.  
 
 

Modalitat B: Pagament amb Caixer automàtic de Caixabank 

- 1. Clicar a “Pagaments i imposts” i seleccionar l’opció “Pagament sense codi de             
barres”. 



- 2.       Seleccionar l'opció “Col·legis, matrícules, comunitats de veïns...” 
- 3.       Indicar “Amb el codi d’ emissora”. 
- 4.       Introduir el codi d'entitat, veure els codis corresponents a la graella.  

- 5.    Indicar l’import. 
- 6. Indicar el remitent amb el nom i llinatges i curs, exemple: Magdalena Ginard Ferrer 2n                

ESO 
- 7.       Confirmar per fer efectiu el pagament i recollir el resguard.  

 
Atenció: les famílies han de posar el codi segons el curs al que hi anirà el seu fill/filla. És                   
important que imprimesquin el resguard 
 

CURS / ETAPA CONCEPTE CODI 

1r ESO 38 € matrícula + 5 € agenda = 43 € 0632309 
2n ESO 38 € matrícula + 5 € agenda = 43 € 

3r ESO  
 
 

38 € matrícula + 1,20 assegurança escolar + 
 5 € agenda = 44,20 € 

 
 
 

 0724150 
4rt ESO 

1r Batx. 

2n Batx. 

FPB 

CF GM 53 € Matrícula + 1,20 € assegurança escolar = 
54,20 €  0724162 

CF GS 91 € Matrícula + 1,20 € assegurança escolar = 
52,20 €  0724174 

 
SI DESITGEU CONTRACTAR LLOGUER DE TAQUILLES 

 

CODI  QUANTITAT  

0724186 20 € TOT el curs acadèmic. 
Els següents germans 15€. 

 

 
 

1. Posar al concepte: NOM + 1R LLINATGE + 2N LLINATGE + CURS (que cursarà al curs 
vinent).  Exemple: Magdalena Ginard Ferrer  2n ESO. Guardar/imprimir rebut.  

 
Modalitat C: Pagament amb transferència bancària  

 
- Efectuar un pagament a tercers l’IBAN del centre: ES59 2100 0105 2502 0024 

9443.  



- Posar al concepte: NOM + 1R LLINATGE + 2N LLINATGE + CURS (que cursarà al curs                
vinent). Exemple: Magdalena Ginard Ferrer 2n ESO. És important que imprimesquin el            
resguard 
 

SI DESITGEU CONTRACTAR LLOGUER DE TAQUILLES 
 

1. Efectuar un pagament a tercers l’IBAN del centre: ES59 2100 0105 2502 0024 
9443. La quantitat és: 20€ tot el curs. Els següents germans 15€. 

 
2. Posar al concepte: NOM + 1R LLINATGE + 2N LLINATGE + CURS (que cursarà al curs 

vinent).  Exemple: Magdalena Ginard Ferrer  2n ESO. Guardar/imprimir rebut. 
 
 

 
 

 


