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Institut Damià Campeny
Mataró

aça dels Bous, 5

PAGAMENTS INICI DE CURS
Benvolgudes famílies,
En el moment de formalitzar la matrícula del vostre fill/a a l’INS Damià
Campeny, cal que feu arribar a la secretaria del centre el justificant de
pagament de la Quota de Material (70€ per alumne) i el de la Quota

de socis de l’AMPA (21€ per família).
La Quota de Material és un pagament per cada alumne i la quota de l’AMPA és
un únic pagament per família.

Com fer el pagament?
1. Accediu a la web https://tpvescola.com
2. Seleccioneu el municipi i el vostre centre.
3. Seguidament haureu d’introduir el nom d’usuari que teniu assignat i la
vostra contrasenya. L’usuari és el DNI o NIE del vostre fill amb la
lletra i sense espais ni guionets. La contrasenya és, per defecte,
zx1234 (en minúscules); podeu canviar-la accedint a la pestanya el meu
compte i després canvi de contrasenya.
4. Si no ho heu fet encara, caldrà que especifiqueu una adreça de correu
electrònic on voleu rebre el justificant dels pagament que aneu fent al
llarg del curs.
5. Aneu a la pestanya Pagaments i seleccioneu el concepte Pagaments
Inici de Curs; podeu liquidar el tota de l’import, o bé el podeu desplegar
i seleccionar el pagament Quota de Material cas que no us calgui pagar
la Quota de l’AMPA.
6. Cliqueu Pagar i accedireu a la pàgina de validació bancària. Heu
d’introduir les dades de la vostra targeta de crèdit o dèbit (VISA o Master
Card) i seguir les instruccions que van apareixent en pantalla. La
transacció es processa en un entorn segur.
7. Un cop validada la vostra operació rebreu un mail amb el justificant del
pagament.

Observacions:
1. Si el vostre fill no disposa encara de DNI passeu per la secretaria del
centre i us proporcionarem un nom d’usuari.
2. Si no disposeu de targeta de crèdit/dèbit, heu de fer els pagaments
directament a la finestreta de secretaria. Rebreu un rebut que cal
conservar per justificar el pagament.

