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Benvolgut alumnat, benvolgudes famílies, 

 

Per al proper Curs 2021-2022, degut a la situació econòmica actual a conseqüència 

de la pandèmia pel COVID19, des de l’AMPA, conjuntament amb el centre i la 

participació de les famílies, estem realitzant un projecte de reutilització de llibres, i 

utilització d’alguna llicència digital, creant una quota única per a la primera etapa 

d’ESO de 120€. 

 

Pera qualsevol dubte i aclariment us podeu posar en contacte amb l’AMPA a 

través de la pàgina de facebook: AMPA INSTITUT S’AGULLA DE BLANES 

 

 

 

Si es vol fer el pagament a través de la web de CAIXABANK (només clients de Caixabank) 

S’ha de seguir el següent camí: CUENTAS – TRANSFERENCIAS - OTROS PAGOS – 

HACER UN PAGO A TERCEROS O UN PAGO A EMPRESAS – A UNA ENTIDAD- posar el 

número d’entitat: 0752431 

 

Si es vol fer el pagament a través de l’APP  de CAIXABANK (només clients de Caixabank) 

S’ha de seguir el següent camí: OPERAR – TRANSFERÈNCIES – PAGAMENT A TERCERS 

– posar el número d’entitat: 0752431 

 

COM FER EL PAGAMENT A TRAVÉS DEL CAIXER AUTOMÀTIC 

1. Introdueixi la targeta 

2. Cliqui sobre la icona  que trobarà a la part superior dreta de la pantalla. 
3. Passi el codi de barres per sobre del lector. 
4. Introdueixi les dades que li demanen. 
5. Guardi’s el comprovant de pagament. 

Recordeu que el pagament es pot fer a qualsevol caixer de La Caixa . 

*No es podran fer pagaments en efectiu a la secretaria del centre. 

 

QUOTA ÚNICA LLIBRES I AMPA    

 

1r i 2n ESO 

120 € 

http://www.institutsagulla.cat/


 

 

 

LLISTAT DE LLIBRES QUE REBRÀ L’ALUMNAT PER CURSOS 

 

1r ESO:  

 

Català (llibre de text socialitzat, dossier d’activitats i llicència digital)  

Anglès (llibre de text socialitzat i workbook)  

Matemàtiques (nou projecte Innovamat) 

Ciències naturals (llibre digital) 

Ciències socials (llibre digital) 

Tecnologia (llibre d’activitats i llicència digital) 

Dossier de francès 

Tots els llibres de lectura al llarg del curs de castellà, català i anglès  

Agenda escolar. 

 

2n ESO: 

 

Català (llibre de text socialitzat, dossier d’activitats i llicència digital) 

Anglès (llibre de text socialitzat i workbook) 

Matemàtiques (llibres de text socialitzats) 

Ciències naturals (llibre digital) 

Ciències socials (llibre digital i llibre socialitzat) 

Tecnologia (llibre d’activitats i llicència digital) 

Francès (llibre de text socialitzat i llibre d’activitats) 

Tots els llibres de lectura al llarg del curs de castellà, català i anglès 

Agenda escolar. 

 

*A les matèries que no tenen llibre de text el professorat lliurarà al llarg del curs el 

material didàctic adient que anirà a càrrec de la quota de material de centre. 

 


