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La gestió econòmica amb Alexia. 
Més enllà de la facturació (nou programa). Sessió presencial. 
 
Formació dirigida especialment a l’administració, als responsables de la gestió econòmica del centre 
escolar i al personal de la secretaria del centre. 
   

Objectius 

 
1. Conèixer les opcions que ofereix Alexia per a resoldre i planificar la gestió econòmica 

del centre en tots aquells aspectes que directa o indirectament afecten a la facturació. 
2. Donar a conèixer solucions pràctiques i eficients i bones pràctiques per gestionar tots 

els elements que intervenen en el dia a dia de la gestió econòmica. 
3. Poder utilitzar tota la potència de la gestió econòmica amb Alexia Gestió. 

 

Metodologia 

 
• La sessió s’organitza en una jornada de 5 hores de durada 
segons el programa que s’inclou en aquest mateix document i en 
horari de 09:30 a 14:30 hores. 
 
• Es treballarà amb les dades reals del centre. Per aquesta raó, 
és imprescindible que l’assistent disposi de l’accés a Alexia (URL) i 

l’usuari i contrasenya per entrar a la plataforma o be, si ho prefereix, porti el seu ordinador portàtil 
per treballar al llarg de la sessió. 
 
• Aquesta formació es dur a terme a una de les nostres aules per a un màxim de 10 centres i 
amb un màxim de 2 persones per centre segons les convocatòries que publiquem periòdicament. 
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Programa 

 
 Benvinguda i planificació de la jornada. 
  
 El planificador anual. 
 

Coneixes i utilitzes el planificador d’Alexia? 
- Definició i processos inicials. 
- El treball diari amb el planificador. 
- Imputació i facturació. 

  
 Conceptes de la gestió econòmica. 
 

No tothom paga el mateix (descomptes, tarifes, ...). 
Botiga on line (material escolar, llibres, ...): 

- Comandes. 
- Pagament on line / al centre / al rebut mensual. 

 
 La gestió dels rebuts 
  
 Cobrament (total o parcial). 
 Devolucions. 
 Reemissions. 
 
 La gestió dels impagats 
 
 Descans. 
 
 Activitats extraescolars. 

 
Configuració inicial. 
Matriculació a través d’Alexia Web: 

- Reserva i pagament al centre o per rebut mensual. 
- Pagament on line. 

La facturació de les activitats extraescolars. 
  
 Comunicacions amb la família. 

 
 Fi de la jornada. 


