QUOTES PEL NOU CURS 2020-2021
Benvolgudes famílies,
L’escola seguirà gestionant TOTS els pagaments a través d’un TPV (Terminal Punt de Venda) amb
la finalitat d’agilitzar la tasca administrativa del centre.
Amb aquest sistema podreu escollir des d’on voleu fer els pagaments:
•
•
•

Des de casa, connectant-vos a Internet i seguint les instruccions de pagament del
programa
Des de l’aplicació instal·lada al mòbil https://www.youtube.com/watch?v=cY11tJocj4o&feature=youtu.be
Des del caixer instal·lat a l’entrada principal de l’escola

Per fer els pagaments necessitareu:

•
•

El número identificador de cada alumne/a (l’usuari que us ha facilitat l’escola)
La vostra targeta de crèdit

En el moment de fer un pagament, trobareu un desplegable on localitzareu el pagament que
heu de fer.
NOVETAT! Aquest any ja no s’entregaran les targetes TPV on hi consta el nom de l’alumne
i l’usuari. La idea és que totes les famílies es descarreguin l’aplicació al mòbil ja que la màquina
que hi ha a l’entrada de l’escola acabarà desapareixent.
A través de l’aplicació, les famílies a part de fer els pagaments, també podran signar les
autoritzacions de les sortides, i a poc a poc anirem disminuint la despesa de paper i agilitzant els
tràmits.
Com fer un pagament:
1) Accediu a: http://www.tpvescola.com
2) Seleccioneu el municipi i la vostra escola
3) Us demanarà un nom d’usuari i una contrasenya. El nom d’usuari és el codi de 8 dígits
que està imprès junt amb el nom, que us ha proporcionat l’escola. La contrasenya és
inicialment zx1234 (en minúscules), us la podeu canviar si voleu.
4) Aneu a Pagaments i seleccioneu els conceptes. Feu clic al botó Pagar on accedireu a
la pàgina de validació bancària. Heu de posar les dades de la vostra targeta de crèdit o
dèbit i seguir les instruccions en pantalla. La transacció es processa en un entorn segur.
5) Un cop validada la vostra operació rebreu un mail amb el justificant del pagament.
6) No cal entregar el justificant a l’escola.
Ø Des del dia 15 de juliol fins el dia 13 de setembre podreu fer efectiu el pagament de la
quota.
Aquesta quota inclou; el material escolar, les activitats culturals, la quota d’AMPA, els llibres
de text socialitzats i les noves tecnologies.
Quota pels alumnes nous a l’escola:
• La quota del primer fill és de 185 euros.
• La quota de la resta de fills és de 139,5 euros.

Quota pels alumnes que continuen a l’escola:
*s’aplica el descompte de 20 euros corresponent a la devolució de la quota de material de l’any
2019/2020 degut al COVID-19.
• La quota del primer fill és de 165 euros.
• La quota de la resta de fills és de 119,5 euros.
Per poder disposar de tot el material escolar, dels llibres de text, poder anar a les sortides i fer
extraescolars cal estar al dia del pagament de la quota.
En cas de tenir BECA cal fer igualment el pagament complert de la quota i més tard es retornarà
a cada família l’import de la beca corresponent.
Tant el material com els llibres es repartiran a les classes el primer dia de curs.
Els llibres de text ja estaran folrats i marcats. Recordeu que les famílies no heu de posar cap nom
als llibres socialitzats.
Ø Les sortides i colònies que es facin durant l’any també es pagaran mitjançant el mateix
sistema. Rebreu una circular dels tutors/es, amb la informació detallada de cada sortida, preu
i termini del pagament.
Qualsevol dubte o aclariment no dubteu en contactar amb la Direcció del Centre.
Atentament,
EQUIP DIRECTIU

ESCOLA ELS PINETONS
La Garriga

