
 

 
Institut Les Planes 
 
Plaça Catalunya, 1 

43570 Santa Bàrbara  

Tel. 977 71 94 16 

Fax 977 71 91 11 

e3008456@xtec.cat 
http://agora.xtec.cat/ieslesplanes 

 

Els indiquem com s'ha de fer efectiu el pagament que els correspon, s'ha de lliurar els 
resguard de l'ingrés abans del dia 3 de juliol de 2020 al correu electrònic 
e3008456@xtec.cat. 
 

Els pagaments es poden fer a través de la seva banca online al núm. de compte (IBAN 
ES95 2100 0680 6602 0034 1614)  o a qualsevol caixer automàtic de CaixaBank, recordeu 
de posar el nom i cognom de l'alumne i el curs per a l'any acadèmic 2020-2021.  
 

CAIXER AUTOMÀTIC: 
  

Tots els pagaments es poden fer amb targeta de CaixaBank, llibreta de CaixaBank o 
targeta bancària d'una altra entitat. Aquesta operació no comporta cap càrrec ni 
comissió bancària.  
 

1. Introdueixi la targeta o la llibreta al caixer. 
2. Seleccioni l'operació "Pagaments i impostos" (Aquí no ha de teclejar l'import). 
3. Teclegi el seu número personal secret (PIN).  
4. Seleccioni l'operació "Pagament codi de barres" (El primer quadret blau). 
5. Posi al lector de codi de barres la targeta de paper "Pagaments a tercers", que té 
fotocopiada a continuació.           
 

 
 

6. Teclegi la quantitat a pagar i després continuar.  



7. A la nova finestra introdueixi les dades indicades i després continuar: 
 

Nom i cognoms alumne/a 

Remitente:  
 

Curs que realitzarà l'any 2020-2021 

 

Pagaments Institut   

Concepte:     
 

8. Confirmi el pagament. 
9. Indiqui com vol fer el pagament "Dèbit del compte". 
10. Agafi els dos comprovants de rebut de pagament: un és per a la família i l'altre per 
a entregar al centre. 

4T ESO 

 

ASSIGNATURA TÍTOL EDITO-

RIAL 

TOTAL 

MATEMÀTIQUES Matemàtiques (Lli-

bre digital) 

Casals 19,5€ 

TECNOLOGIA** 

 

Tecnologia (llibre 

digital) 

Teide 15€** 

ED. FÍSICA Ed. Física (llibre 

digital) 

Teide 8€ 

BIOLOGIA*** Biologia i geologia Science bits 19€*** 

FÍSICA I QUÍ-

MICA*** 

Física i química Science bits 19€*** 

ANGLÈS Word book Mc Millan 19,5€ 

LLIBRES DE LECTURA (Utilització) 10€ 

MATERIAL FOTOCOPIABLE 10€ 

TOTAL 67€ (Alumnat que no 

fa Tecno, Bio i/o FQ) 

82€ (Els que fan Tec-

nologia) 

86€ (Els que fan Bio 

i/o Física i química) 

101€ (Els que fan 

Tecno i Bio i/o FQ) 

 

** El llibre de Tecnologia només l’han de pagar aquells alumnes que l’hagin triat 

com a matèria optativa de 4t d’ESO. 

*** Els llibre de Biologia i/o Física i química només l’han de pagar aquells alumnes 

que les hagin triat com a matèries optatives de 4t d’ESO. Si les han escollit les dos 

només cal pagar una llicència.        
     


