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QUOTA DE MATERIAL 
 
 
L’educació secundària obligatòria (ESO) presenta algunes diferències amb l’etapa de 
primària, una d’elles és que hi ha matèries comunes i matèries optatives. Els alumnes 
treballen amb llibres de text ja siguin en paper o digitals, 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, pràctiques al 
laboratori i cursaran matèries optatives (que no tenen llibre de text). 
 
És per tot això, que han de fer un pagament de 75,00 € en concepte de material. 
Aquesta quantitat cobreix: 

- Projecte de reutilització de llibres de lectura  
- Llibres o dossiers de matèries optatives i de treball de síntesi. 
- Material de reprografia (fotocòpies). 
- Material per projectes del taller de tecnologia, plàstica, laboratori. 
- Material general complementari. 
- Plla d’acció tutorial (Plataforma Virtus Calss) 
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PROCEDIMENTS   PER   FER   EL   PAGAMENT 
Pagament a través del caixer automàtic. 
Els pagaments s’han de fer a través de qualsevol caixer de “La Caixa”, que estan a la seva 

disposició les 24 hores del dia. El pagament es podrà fer amb una llibreta o targeta de “La 

Caixa”, o amb 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. 
- Introduir el codi d’entitat: 012 1005 i prémer Continuar. 
- Introduir: 

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

2. la referència de dotze dígits corresponent al pagament  
3. nom 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. 
 
Pagament per Línia oberta. 
Entrin a Línia oberta, apartat Comptes. Seleccionar Transferències i traspassos. Buscar a 

Ingressos sense conèixer el número de compte de destinació l’opció “A tercers”, 

seleccionar “Nou ingrés”, un cop fet això cal introduir el codi d’entitat: 0121005 i després 

introduir les dades referents a import, remitent i referència. 

 
Pagament al compte corrent del centre 
Si us és més còmode fer el pagament des d’un ordinador o des d’un mòbil, tot introduint el 

número de compte corrent, podeu fer-ho amb l’BAN:   ES04 2100 0422 4102 0016 0079 

 
Excepcionalment es faran pagaments en efectiu a Secretaria, previ acord amb la Secretària de 
l’Equip Directiu. 
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FOTOCÒPIES, CONFECCIÓ DOSSIERS I PLASTIFICACIÓ 
Inclou preu de les fotocòpies, fulls DIN A4 i DIN A3, fulls de colors, cartolines, 
espirals, etc. També inclou els sobres comunicació amb les famílies. 

4.620,95 € 

AGENDES ALUMNAT  1.178,75 €  

SAMARRETES ALUMNAT  1.083,08 € 

PLATAFORMA VIRTUSCLASS - MOODLE 4.730,54 € 

LLIBRES DE LECTURA 
Llibres de castellà, català, anglès i francès 
Projecte Escolta�m-Lectura 

1.351,76 € 

TALLERS I PROJECTES 
Inclou tot el material per als tallers que fem en diades especials, projectes i treball 
de síntesi.  

1.460,62 € 

MATERIAL ALUMNAT DELS DIFERENTS DEPARTAMENTS 
Taller Tecnologies, Laboratori, Plàstica, Música, etc 1.964,13 € 

MATERIAL AULES 
Fungible i inventariable 1.116,87 € 

FARMACIOLA 77,23 € 

DESPESES BANCÀRIES 79,05 € 

TOTAL 17.662,98 € 

DESPESES QUOTA DE MATERIAL 



Despeses quota material 2015 

Fotocòpies 
27% 

Agendes 
7% 

Samarretes 
6% 

Virtusclass 
27% 

Lectura 
8% 

Tallers 
8% 

Material Dp. 
11% 

Material 
aules 
6% 



Fotocòpies 19,06 € 
Agendes 4,60 € 
Samarretes 4,23 € 
Virtusclass 19,51 € 
Lectures 5,57 € 
Tallers 6,02 € 
Departaments 8,10 € 
Aules 4,61 € 
Farmaciola 0,32 € 
Desp. Banc. 0,33 € 

TOTAL 72,34 € 


