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Pagament de despeses de material per al curs 2020-2021. Dos o més fills/es 
matriculats a l’ESO i/o Batxillerat d’Humanitats i ciències socials 
 
Benvolguts pares, mares, alumnes o tutors de l’alumne/a: 
  

Us informo, que segons indica l’article 25 de la Llei 12/2009 d’educació, al nostre centre la                
quantitat corresponent a despeses de material per família cobreix, en el cas d’alumnes             
d’ESO: 
  

● Documents informatius com aquest  i altres que a través del seu fill/a rep del centre. 
● Fotocòpies, fitxes i dossiers que elaboren els/les professors dels diferents departaments           

per a treballar les diferents matèries. 
● Material per a treballar els projectes de l’àrea de tecnologia (fustes, material elèctric,             

eines…) 
● Material audiovisual per passar documentals, pel·lícules o treballar els diferents          

continguts de les matèries. 
● Material de manteniment de les fotocopiadores: tòners i cartutxos de tinta. 
● Material de laboratori (material de vidre, reactius i utensilis per fer les pràctiques de cada               

nivell educatiu) 
● Material dels departaments de llengües (diccionaris, llibres auxiliars) 
● Material no inventariable (tisores, celo, gomes, cartolines....) d’ús habitual per a fer            

classe.... 
 

El pagament de la quota de material i de l’assegurança escolar, aprovada al consell escolar,               
s’haurà de fer efectiu durant el mes de juliol. 
 
Us agrairia efectueu el pagament corresponent a les despeses de material, que és de 60               
euros per a una família amb dos o més fills/es matriculats a l’Educació Secundària              
Obligatòria i/o Batxillerat d’Humanitats i ciències socials el curs 2020-2021, a l’entitat            
bancària CaixaBank (“La Caixa”) utilitzant la següent etiqueta: 

 
90999210029990729974 
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Els passos a seguir per realitzat el pagament són els següents: 
  
1. Al caixer automàtic de CaixaBank introduir llibreta de CaixaBank o targeta de dèbit o              

crèdit de CaixaBank o de qualsevol entitat bancària (CaixaBank no li cobrarà cap             
comissió per aquesta gestió, encara que no sigueu client d’aquesta entitat bancària) 
 

2. Indiqui l’operació que vol fer, seleccionant el requadre Pagaments, impostos i           
devolucions. 
 

3. Teclegi el seu número personal (PIN) 
 

4. Indiqui el pagament que vol fer, seleccionant el requadre Operar amb codi de barres. 
 

5. Situï l’anvers d’aquest full, on apareix imprès el codi de barres, encarat al lector de codis                
de barres del caixer que llegirà a quin pagament correspon. 
 
En cas que el lector no llegeixi el codi de barres, aneu al pas anterior i escolliu el                  
requadre Operar sense codi de barres, a la següent pantalla escolliu el requadre             
Col·legis, matrícules, comunitats de veïns, introduïu el codi d’entitat 0729974. 
 

6. MOLT IMPORTANT: Al camp anomenat Remitent teclegi els noms i cognoms dels dos             
o més ALUMNES germans, i premi CONTINUAR. 
 

7. Per finalitzar, s’imprimiran dos comprovants de l’operació efectuada, un comprovant per           
a l’entitat receptora que l’haurà de lliurar a l’Institut La Talaia, i un altre per a vostè que                  
l’haurà de conservar. 

 
Els clients de CaixaBankNow també tenen la possibilitat de fer el pagament online accedint a               
l’apartat Pagaments i impostos (Impostos, rebuts, matrícules i multes) del lloc web, o des de               
l’aplicació per a mòbils (APP CaixaBank). 
  
No podeu fer l’ingrés en efectiu per finestreta de la sucursal bancària. 
  
Confiem que enteneu la educació com un dels valor essencials que els vostres fills/filles han               
de tenir garantits amb els recursos necessaris, per això us demanem la vostra col·laboració. 
  

  

  

Sergi Gallart Narbón 
Director de l’Institut La Talaia 

Segur de Calafell, 28 d’agost de 2020 
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