
AFA ESCOLA CAMINS        PER ALS ALUMNES USUARIS DEL SERVEI BON DIA ESPORÀDICS 

      Sistema 2 – Ingrés sense el codi de barres 

INSTRUCCIONS PER A LA COMPRA DE TIQUETS PELS SOCIS DEL SERVEI BON DIA A TRAVÉS 

DEL CAIXER SERVICAIXA DE “LA CAIXA” 

*Aquest servei és només per als alumnes que fan un ús esporàdics, ocasional, del servei  Bon dia. 

*Per als clients de “La Caixa” la compra de tiquets també es pot fer a través de la Línia Oberta. 

 

Ingrés sense el codi de barres: 

1. Introduïu la llibreta o targeta de la Caixa o la targeta de qualsevol altra entitat. 

2. Seleccioneu l’opció “Pagaments”. 

3. Seleccioneu l’opció “Pagaments sense codi de barres”. 

4. Seleccioneu l’opció “Col·legis i matrícules” 

5. Seleccioneu l’opció “Amb el codi de l’entitat”. 

6. Introduïu el codi de l’AFA Escola Camins:  0522541 i seleccioneu l’opció “Continuar”. 

7. Introduïu el nombre de tiquets (màxim 9) i seleccioneu l’opció “Continuar” 

8. Si tot és correcte, seleccioneu l’opció “Continuar”. 

9. Introduïu el nom de l’alumne/a i seleccioneu l’opció “Continuar”. 

10. Confirmeu el pagament. 

11. Recolliu els tiquets i el resguard de pagament. 

 

 

Els tiquets són d’ús personal i intransferible i només són vàlids per al curs escolar vigent 

En cas de no utilitzar-lo abans de finalitzar el curs, se’n perdrà l’import. 

 

 

 

PREU SERVEI BON DIA SOCI � 3,60€ 

  

 

 

 



AFA ESCOLA CAMINS        PER ALS ALUMNES USUARIS DEL SERVEI BON DIA ESPORÀDICS 

      Sistema 1 – Ingrés amb lectura de codi de barres 

INSTRUCCIONS PER A LA COMPRA DE TIQUETS PELS SOCIS DEL SERVEI BON DIA A TRAVÉS 

DEL CAIXER SERVICAIXA DE “LA CAIXA” 

*Aquest servei és només per als alumnes que fan un ús esporàdics, ocasional, del servei  Bon dia. 

*Per als clients de “La Caixa” la compra de tiquets també es pot fer a través de la Línia Oberta. 

 

Ingrés sense el codi de barres: 

1. Introduïu la llibreta o targeta de la Caixa o la targeta de qualsevol altra entitat. 

2. Seleccioneu l’opció “Pagaments”. 

3. Seleccioneu l’opció “Pagaments amb codi de barres”. 

4. Passeu el codi de barres pel lector. 

5. Introduïu el nombre de tiquets (màxim 9) i seleccioneu l’opció “Continuar” 

6. Si tot és correcte, seleccioneu l’opció “Continuar”. 

7. Introduïu el nom de l’alumne/a i seleccioneu l’opció “Continuar”. 

8. Confirmeu el pagament. 

9. Recolliu els tiquets i el resguard de pagament. 

 

Codi de barres: 

 

 

 

Els tiquets són d’ús personal i intransferible i només són vàlids per al curs escolar vigent 

En cas de no utilitzar-lo abans de finalitzar el curs, se’n perdrà l’import. 

 

 PREU SERVEI BON DIA SOCI � 3,60€ 

 

 

 


