
Generalitat de Catalunya  
Departament d’Ensenyament 
Institut de Roda de Berà 

 

Pagament per matrícula alumnes 
nous ESO 

 

CURS 2021-2022 

 

● Resguard d’ingrés de 30€ com a serveis complementaris (aprovada pel Consell 

Escolar). Cal indicar el nom  i cognoms de l’alumne/a i el nivell que està cursant. 

El pagament s’ha de fer a LA CAIXA  amb el codi de barres següent:    

 

 

 

● Entitat :  0748830   INSTITUT DE RODA DE BERÀ 

● Concepte :  NOM DE L’ALUMNE/A - MATRÍCULA CURS 21-22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 
Formes de pagament 
 

 

a) Pagament amb targeta o llibreta de “la Caixa” o de qualsevol altra entitat als caixers automàtics de “La 
Caixa” . Cal que inseriu la targeta o llibreta, escolliu la tecla “lector de codi de barres” del menú 
principal, situeu aquest imprès amb el codi de barres encarat al lector i seguiu les instruccions de 
pagament. Aquesta operació està exempta de comissió. 
 

Si NO és possible la lectura del codi de barres, aneu seguint, per ordre, les passes següents: Altres 
operacions / Pagaments / Pagaments sense codi de barres / Col·legi i matrícules. Arribats en aquest 
punt podeu triar dues opcions: 
 

—Amb el codi de l’entitat / introduir el codi de l’entitat ( 0748830) / i seguiu les instruccions de 
pagament. 
—Amb la numeració del codi de barres / introduïu el número / i seguiu les instruccions de pagament. 
 

b) Pagament on-line per la Línia Oberta de “La Caixa”, si sou client de “La Caixa” . Entreu al web 
www.lacaixa.es, introduïu les claus personals, i aneu seguint, per ordre, les passes següents: Comptes / 
Transferències i traspassos / Pagaments sense conèixer el número de compte destinació / A tercers / 

Nou pagament / Introduir el codi d’entitat   (0748830)  /  i seguiu les instruccions de pagament. 
 

c) Pagament on-line a través del següent formulari i amb una targeta de “la Caixa” o de qualsevol altra entitat: 
https://www2.caixabank.es/apl/pagos/index_ca.html?CODCPR=90VPA003. Cal introduir el codi d’entitat:  

(0748830). 

 

https://www2.caixabank.es/apl/pagos/index_ca.html?CODCPR=90VPA003

