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Preu material per a l’alumnat 1r de batxillerat curs 

2020/2021 
 

Us informem que el llistat dels llibres i del material necessari per a cada matèria el trobareu a la 
pàgina web del centre. 

Els socis de l’AMPA els podran comprar amb descompte a la Llibreria Huch de Berga 
(veure també les instruccions a la pàgina web). 

Per altra banda, tot l’alumnat de batxillerat haurà de pagar, a “La Caixa” a través d’un 
pagament a tercers el següent material: 

 Plataforma digital .................................................................................................15 euros 

 Material divers (Dossiers, fotocòpies, material fungible...) .............................. 20 euros 

 Continguts digitals de Ciències per al món contemporani....................................20 euros 

 Assegurança escolar........................................................................................ 1,12 euros 

 

Per tant, la QUANTITAT QUE CAL ABONAR AL CENTRE és: 56,12 euros 

Preu material digital i divers a pagar: 56,12 euros. Cal fer-lo efectiu al codi 0727977 de 
“La Caixa”, a través del pagament a tercers (veure instruccions adjuntes), abans del 10 
de setembre. 

 

 

 

 

Bagà, juliol de 2020        Equip Directiu  
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Els ingressos al compte de l’ Institut es faran a “La Caixa” per l’operativa 
“PAGAMENT A TERCERS” i a través d’un dels dos sistemes següents: 

 

 Línia oberta 

 Seleccionar / Comptes/ Transferències i traspassos / Ingressos 

sense conèixer el número del compte de destinació / A tercers/ 

Nou ingrés / Introduir codi d’entitat 

 

 Caixer automàtic de la caixa  

 

o Amb targeta de crèdit de “la Caixa” o llibreta d’estalvi de “la Caixa 

 Altres/ Pagaments / Sense codi de barres/Col·legis i matricules/ 

Amb codi d’entitat / Introduir el codi d’entitat / Introduir informació 

que demana la pantalla 

 

o Amb targeta de crèdit de QUALSEVOL entitat. Els passos a seguir 

són els següents: 

 Més operacions/  Col·legis, matrícules, pagaments a tercers / 

Disposa de rebut? NO / Coneix el codi ? SÍ / Introduir el codi 

d’entitat / Introduir informació que demana la pantalla 

 

En el cas que algú no tingui llibreta de l’entitat, ni targeta de qualsevol altra entitat, 

podrà fer excepcionalment el pagament a l’oficina. 

 

Per poder fer els ingressos, el centre facilitarà UN CODI D’ENTITAT DE SET DIGITS 

que identificarà el concepte de pagament. Aquest codi serà diferent en cada excursió i 

constarà sempre en la circular que es passarà des del centre. Una vegada introduït 

aquest codi es farà constar qui realitza l’ingrés i l’import. Un cop s’hagi fet l’operació 

s’imprimiran dos rebuts, un per a qui fa l’ ingrés i l’altre per a lliurar a l’institut. 

 

 

 


