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Els materials de suport educatiu i didàctic. Quota de material.                                                                                                                                       

 
A l’educació secundària obligatòria (ESO) l’alumnat treballa amb llibres de lectura, amb 

dossiers i també necessiten material de tecnologia, de laboratori, de plàstica i material 

fotocopiat. 

 

Durant el curs, els alumnes hauran de llegir obligatòriament un mínim de 9 llibres de 

lectura (entre les àrees de català, castellà i anglès) que seran facilitats pel centre, 

també realitzaran treballs al taller de tecnologia, aula de plàstica, construcció 

d’objectes, pràctiques al laboratori, faran tallers a diferents matèries i cursaran 

optatives, que no tenen llibre de text. 

 

És per tot això, que han de fer un pagament de 75,00 € en concepte de materials de 

suport educatiu i didàctic. Aquest import cobreix: 

 

- Projecte de reutilització de llibres de lectura  

- Material de reprografia, fotocòpies, confecció de dossiers i plastificació. 

- Material per fer tallers i projectes. 

- Material general d’aula dels diferents departaments. 

- Pla d’acció tutorial : Plataforma de comunicació famílies-centre  Esemtia. 

- Samarreta de l’institut per portar a la matèria d’Educació Física i a les 

sortides. 

- Agenda de centre 

 

Si voleu més informació sobre aquests conceptes, podeu consultar-la a la pàgina web del 

centre www.institutdecervello.cat    Entreu a: El centre. Activitats complementàries i 

material. Despeses en material. 

 

http://www.institutdecervello.cat/
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Opcions sobre procediments per fer el pagament                                                    

 

Opció 1: Pagament per transferència bancària. 

Seleccionar Transferències i traspassos. Seleccionar Nova transferència.  

IBAN  ES04   2100    0422    4102    0016    0079 

Després introduir les dades referents a l’import de la quota de material : 75 €. 

No oblideu que a l’espai del remitent heu de posar sempre el nom i cognoms de l’alumne/a. 

 

      Opció 2: Pagament a tercers a través del caixer automàtic. 

Els pagaments s’han de fer a través de qualsevol caixer de “CaixaBank”. El pagament es 

podrà fer amb una llibreta o targeta de “CaixaBank” o també una targeta de qualsevol altra 

entitat bancària. 

Els passos per fer el pagament són els següents: 

- Introduir la targeta o llibreta. 

- Triar  Altres operacions. 

- Triar Pagaments. 

- Triar Pagament sense codi de barres. 

- Triar Col·legis i matrícules. 

1. Introduir el codi d’entitat: 0121005 i prémer Continuar. 

2. Introduir: l’import: quantitat amb dos decimals :  75,00 

3. la referència de dotze dígits :     123406090007 

4. nom i cognoms complets de l’alumne/a 

- prémer Continuar 

- Revisar les dades introduïdes i si són correctes prémer Sí. 

- El caixer automàtic lliurarà dos rebuts, un per lliurar al centre i l’altre com a comprovant 

per a l’alumne/a. 

El rebut conforme s’ha fet l’ingrés es lliurarà el dia que formalitzin la matrícula.  

 

 

Per a qualsevol problema en el pagament no dubteu en posar-vos en contacte amb la direcció del 

centre.  Excepcionalment es faran pagaments en efectiu, previ acord amb Secretaria. 
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DESPESES QUOTA DE MATERIAL: TOTAL I PER ALUMNE 

DESPESES QUOTA DE MATERIAL 


