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Pagament de material del cicle formatiu de grau mitjà de jardineria i floristeria. 
Curs 2020-2021 
 
El pagament de la quota de material, aprovada al consell escolar, s’haurà de fer efectiu durant el mes                  
de setembre.   
  

Despeses de material 3 sortides Total 

80 € 30 € 110 € 

  
Aquesta és la relació de despeses que s’inclouen dintre d’aquesta quota: 

● Material fungible d’ús diari. 
● Material didàctic. 
● Manteniment ordinadors, impressores i fotocopiadores. 
● Arxiu /Llibres i material de suport a l’aula. 
● Fotocòpies. 
● Tallers i activitats. 

  
Equipament obligatori per les pràctiques 

● Pantaló antitall professional 
● Jaqueta forestal 
● Samarreta i polo 
● Botes de seguretat 
● Guants antitall 

 
El cost aproximat és de 150 euros (ho podràs comprar pel teu compte o nosaltres t’ajudem a                 
trobar-ho) 
  

IMPRESCINDIBLE PORTAR EL RESGUARD JUSTIFICATIU DEL PAGAMENT A SECRETARIA 
AMB EL NOM I CURS DE L’ALUMNE/A 

  
El pagament de 110 euros del curs 2020-2021 s’ingressa al caixer automàtic de l’entitat              
bancària CaixaBank (“La Caixa”) utilitzant la següent etiqueta: 

 
90999210029990729986 
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L’assegurança escolar obligatòria no cobreix als alumnes majors de 28 anys. En cas d'accident              
escolar, els alumnes que cursen estudis de fins a 2n d'ESO o són més grans de 28 anys estan                   
coberts per la Seguretat Social i s'han d'adreçar, amb la targeta sanitària, al centre sanitari públic més                 
proper del seu municipi i declarar que es tracta d'un accident escolar que s'ha produït dins de l'horari                  
lectiu. La factura dels tractaments va a càrrec del CatSalut. 
 
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 0729986. 
 

6. MOLT IMPORTANT: Al camp anomenat Remitent teclegi el nom i cognoms de            
l’ALUMNE, 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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