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Cobraments, impagats i connexió amb l’AEAT 

 
Formació dirigida al personal del centre que utilitzarà Alexia per a dur a terme diferents processos 
de gestió econòmica des de la Secretaria i Administració del centre.. 

Objectius 

 Conèixer les diferents opcions de facturació avançada en relació als cobrament, 
processos de comunicació amb l’Agència Tributaria i connexió amb programes de 
comptabilitat. 

Metodologia 

Aquesta formació por fer-se de manera individual per al centre o col·lectivament segons les 
convocatòries periòdiques que publiquem al llarg del curs escolar. 

La sessió, d’una durada de 2 hores, es realitzarà mitjançant un Webinar (aula virtual) utilitzant 
l'eina Zoom que no requereix de cap tipus d'instal·lació ja que la connexió es realitza a través del 
Navegador d'Internet. 

Al final d’aquest mateix document s’inclou una guia bàsica per a connectar-se amb Zoom a l’aula 
virtual. 

Per poder assistir a la formació, es necessita un ordinador amb connexió a Internet, dispositius 
multimèdia (altaveus / auriculars i micròfon) i, de manera opcional, càmera. 

Els avantatges d’una formació Telepresencial son: 

- Cada assistent pot connectar-se amb el seu propi Ordinador/Tablet/Smartphone des de 
qualsevol lloc (aula, sala de professors, casa seva, …). 

- Tanmateix, si es prefereix, podrà realitzar-se una única connexió a la qual hi participin 
tots els assistents.  

- Las sessions són enregistrades i distribuïdes entre els assistents per tal que puguin veure-
les en qualsevol altre moment i revisar els conceptes adquirits. 

En el cas d’una sessió específica per a un centre, s’ofereix la possibilitat de treballar amb les seves 
dades reals. Per fer-ho, és imprescindible que els assistents a la formació disposin de l’accés a 
Alexia (URL) y l’usuari i contrasenya per entrar a la plataforma amb els permisos necessaris segons 
el programa de formació. 
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Bonificació de la formació 

 
Aquesta formació pot ser bonificada per la "Fundación Estatal para la 
Formación en el Empleo" segons les condicions que té establertes, i és 
responsabilitat del propi centre realitzar la petició de la bonificació en 
els termes que determina la pròpia FUNDAE ja sigui directament o a 
través de la seva pròpia gestoria o assessoria laboral. 

 
Tot i això, si el centre no pot fer la gestió, podem tramitar-la a través d'una empresa especialitzada 
que col·labora amb nosaltres des de fa anys. 
 
En qualsevol cas, facilitem tota la informació necessària amb relació a la formació (objectius, 
programa, dades del/de la professor/a, dades de la plataforma en cas de formació Telepresencial, 
...). 
  
Al tractar-se d’una formació Telepresencial, aquesta petició s'ha de fer amb un mínim de 3 dies 
d'antelació a la data de la formació. 
 
La bonificació es calcula en funció del nombre d’hores de la formació i el nombre d’assistents i 
tenint en compte el crèdit que es disposi a la FUNDAE per aquest concepte. Per tot això és 
possible que no es pugui bonificar el 100% del cost de la formació. 
 
Les persones que poden acollir-se a aquesta bonificació han de ser personal contractat pel 
centre no podent ser personal en practiques, funcionaris o autònoms. 
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Programa 

 
 Benvinguda i organització de la jornada  

 
Accés a Alexia.  
Passeig per Alexia. 

o Principals funcionalitats.  
o Navegació pels menús.  

 

 Gestió de cobraments 

  

Com gestionar els moviments i diferents estats.  
Anotacions de cobraments, cancel·lació i reemissió. 
Situacions de cobraments. 
Estats dels rebuts. 
 
Facturacions d’abonament. 

 

 Impagats 

 

Criteris del deute. 
Revisió d’impagats. 
Comunicació d’impagats a deutors i responsables del centre. 
 

 Comunicació amb l’Agència Tributaria 

  
Model 182 

Model 233  
Model 347 
Informe Trimestral de l’IVA 
 

 Connexió amb programes de Comptabilitat 
 
Comunicacions amb les famílies  
 

Publicar rebuts/factures al Web o APP. 
Carta de reclamació d’impagats per correu electrònic. 
 Notificacions a deutors. 

 

 Fi de la jornada  
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Guia ràpida per connectar-se amb Zoom. 
Com s’ha pogut llegir en aquest mateix document, la formació es realitza a través de l'eina Zoom 

ja que la connexió es fa mitjançant el Navegador d'Internet i no requereix cap instal·lació a 

l'ordinador. 

Accés a la sessió Zoom 

Un cop acordada la formació, o confirmada la inscripció a la mateixa, es rebrà un correu electrònic 

on s'indicarà l'enllaç, exclusiu per a cada sessió, per poder accedir a l'aula virtual i poder assistir a 

la formació. 

 

 Quan arribi el dia i hora de la formació (sempre 

aconsellem fer-ho uns minuts abans per comprovar 

que la connexió es realitza de manera satisfactòria), 

cal prémer sobre l'enllaç que s'indica en el correu 

rebut i, automàticament, s'obrirà el Navegador 

d’Internet i es mostrarà la següent pantalla: 

 

 

Vol dir que l'aula virtual està oberta i s'està accedint a la formació. 

 

Si en aquesta mateixa pantalla apareix el missatge "Espere a que el hospedador inicie esta 

reunión", vol dir que el professor encara no ha accedit a l'aula virtual. En el moment que ho faci, 

s'accedirà directament. 
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Identificar-se a la reunió 

Per afavorir la comunicació amb el/la professor/a és necessari identificar-se correctament al 

entrar a la sessió.  

Només en el cas que no es tingui instal·lat Zoom, apareixerà la següent pantalla: 

 

 

Aconsellem identificar-se amb el nom del centre escolar i el de l’assistent a la formació. 

Finalment caldrà marcar la casella "No soy un robot " i prémer el botó "Entrar". 

 

 

Per a més seguretat, en determinades circumstàncies, es pot demanar la contrasenya per accedir-
hi. Aquesta contrasenya s'indica al costat de l'enllaç de la reunió. 

 
Important: En el cas que la formació es bonifiqui per la FUNDAE, és indispensable identificar-
se correctament per justificar l’assistència a la formació i, per la mateixa raó, cada assistent 
ha de connectar-se independentment (si dues o més persones utilitzen una mateixa 
connexió, només constarà una d’elles com assistent a la formació. 
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 Finalment, i un cop es pugui accedir a la formació, apareixerà la següent pantalla: 

 

Cal seleccionar "Audio de la computadora" i prémer sobre el botó de color verd per continuar. 

 

En breu s'accedirà a la sala virtual per poder assistir a la formació. 

 

  

Totes les formacions telepresencials són gravades en vídeo per ser compartit exclusivament amb 

els assistents a la mateixa. Pel fet de participar en un Webinar d'Educaria Euro, SLU, assumim que 

es coneix i accepta aquest fet. 
 

 

 
Formación Educaria – 2022 
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Más información en la web: 

www.alexiaeducaria.com 
 

O Twitter: 

@alexiaeducacion 
 


