
  
 

 

 
 

Son Rullan, juny 2020 
 

CIRCULAR INFORMATIVA DE LES  INSTRUCCIONS PER AL PAGAMENT DE LA QUOTA DE MATERIAL 
ESCOLAR PER A L’ALUMNAT D’INFANTIL DE 3 - 4 i 5 ANYS  CURS 2020-2021  

 
 
QUOTA MATERIAL ESCOLAR 
 

● 100€ (en concepte de material, fotocòpies i agenda). 
● Per aquest curs 2020-21 podeu fer l´ingrés amb un sol pagament de la totalitat de l´import que indica 

o en dos pagaments ( el primer de 50 euros a partir d´ara  i l´altre import de 50 euros durant el mes de 
gener/febrer de 2021). 

 
AGENDA ESCOLAR 
De nou aquest curs serà obligatori l’ús de l’agenda personalitzada del centre. Cada tutor donarà aquesta als alumnes                  
a partir de l´inici escolar del proper curs, quan s’entregui el comprovant de l’ingrés bancari en concepte de pagament                   
de la quota de material. A l’ingrés ha de figurar el nom complet del nin i el curs i no de la persona que fa l’ingrés. 
 
PAGAMENT MATERIAL 
Us informam que per quart any i amb col·laboració amb l’entitat bancària es podrà fer el pagament del material                   
escolar de diferents formes. Us explicam aquí com fer-ho per caixer o per línia oberta i us facilitam les dades que                     
necessitau. 
 
PER CAIXER DE “LA CAIXA” 
Per fer el pagament del material per caixer cal adreçar-se a un caixer automàtic de “La Caixa” amb la targeta de                     
crèdit o dèbit de qualsevol entitat bancària i el codi de barres que us apareix més avall. (Amb aquesta opció no hi ha                       
comissió). Passau el codi pel lector de codis de barra del caixer i seguiu les indicacions. Posau el nom complet i el                      
curs del nin o nina. El concepte ja vé donat per defecte i posa “matrícula” però aquest és per “material escolar”.                     
Recordau imprimir el resguard. 
 
PER LÍNIA OBERTA 
També es pot fer l’ingrés per “Línia oberta de La Caixa” si en sou clients o fent una transferència des de qualsevol                      
entitat a través de banca on line (assegureu-vos que la vostra entitat no us carregui comissions). Aquí teniu les dades                    
necessàries per fer l’ingrés al compte del centre: 
 

Dades del compte 
Número de compte: 2100 0985 15 020002210 
IBAN en format electrònic: ES9821000985150200002210 
IBAN en format paper: 
 IBAN ES98 2100 0985 1502 0000 2210 

BIC (Codi Internacional d'Identificació Bancària en el sistema SWIFT): CAIXESBBXXX 
Codi de barres  

 

Nom de l’entitat: CEIP SON RULLAN.  
Concepte: Matrícula (Quota material 
escolar). 
Codi d’Entitat assignat: 0540026. 
  

Igualment recordau posar el nom complet del nin /nina i del curs i imprimiu una còpia de l'ingrés. 
 
 
 
Per a qualsevol dubte o aclariment no dubteu en posar-vos en contacte amb la secretaria del centre. Aquesta                  
mateixa circular i les instruccions les trobareu penjades a la pàgina web del centre. 
 

La Direcció del centre, 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

Son Rullan, juny 2020 
 

CIRCULAR INFORMATIVA DE LLIBRES DE TEXT  I DE LES  INSTRUCCIONS PER AL PAGAMENT DE LA 
QUOTA DE MATERIAL ESCOLAR PER A L’ALUMNAT D’INFANTIL DE  1r. i 2n. de Primària  CURS 

2020-2021 
 
QUOTA MATERIAL ESCOLAR 
 

● 60€ (en concepte de material, fotocòpies i agenda). 
● Per aquest curs 2020-21 podeu fer l´ingrés amb un sol pagament de la totalitat de l´import que indica 

o en dos pagaments ( el primer de 30 euros a partir d´ara  i l´altre import de 30 euros durant el mes de 
gener/febrer de 2021). 

 
AGENDA ESCOLAR 
De nou aquest curs serà obligatori l’ús de l’agenda personalitzada del centre. Cada tutor donarà aquesta als alumnes                  
a partir de l´inici escolar del proper curs, quan s’entregui el comprovant de l’ingrés bancari en concepte de pagament                   
de la quota de material. A l’ingrés ha de figurar el nom complet del nin i el curs i no de la persona que fa l’ingrés. 
 
PAGAMENT MATERIAL 
Us informam que per quart any i amb col·laboració amb l’entitat bancària es podrà fer el pagament del material                   
escolar de diferents formes. Us explicam aquí com fer-ho per caixer o per línia oberta i us facilitam les dades que                     
necessitau. 
 
PER CAIXER DE “LA CAIXA” 
Per fer el pagament del material per caixer cal adreçar-se a un caixer automàtic de “La Caixa” amb la targeta de                     
crèdit o dèbit de qualsevol entitat bancària i el codi de barres que us apareix més avall. (Amb aquesta opció no hi ha                       
comissió). Passau el codi pel lector de codis de barra del caixer i seguiu les indicacions. Posau el nom complet i el                      
curs del nin o nina. El concepte ja ve donat per defecte i posa “matrícula” però aquest és per “material escolar”.                     
Recordau imprimir el resguard. 
 
PER LÍNIA OBERTA 
També es pot fer l’ingrés per “Línia oberta de La Caixa” si en sou clients o fent una transferència des de qualsevol                      
entitat a través de banca on line (assegureu-vos que la vostra entitat no us carregui comissions). Aquí teniu les dades                    
necessàries per fer l’ingrés al compte del centre: 
 

Dades del compte 
Número de compte: 2100 0985 15 0200002210 
IBAN en format electrònic: ES9821000985150200002210 
IBAN en format paper: 
 IBAN ES98 2100 0985 1502 0000 2210 

BIC (Codi Internacional d'Identificació Bancària en el sistema SWIFT): CAIXESBBXXX 
Codi de barres  

 

Nom de l’entitat: CEIP SON RULLAN.  
Concepte: Matrícula (Quota material 
escolar). 
Codi d’Entitat assignat: 0540026. 
  

Igualment recordau posar el nom complet del nin /nina i del curs i imprimiu una còpia de l'ingrés. 
 
 
 
Per a qualsevol dubte o aclariment no dubteu en posar-vos en contacte amb la secretaria del centre. Aquesta                  
mateixa circular i les instruccions les trobareu penjades al  nou bloc del centre. 
 

La Direcció del centre, 
 
 



 
 
 
 

 
 

Son Rullan, juny 2020 
 

CIRCULAR INFORMATIVA DE LLIBRES DE TEXT  I DE LES  INSTRUCCIONS PER AL PAGAMENT DE LA 
QUOTA DE MATERIAL ESCOLAR PER A L’ALUMNAT DE 3r  I 4t DE PRIMÀRIA  CURS 2020-20201 

 
QUOTA MATERIAL ESCOLAR 
 

● 50€ (en concepte de material, fotocòpies i agenda). 
● Per aquest curs 2020-21 podeu fer l´ingrés amb un sol pagament de la totalitat de l´import que indica 

o en dos pagaments ( el primer de 25 euros a partir d´ara  i l´altre import de 25 euros durant el mes de 
gener/febrer de 2021). 

 
AGENDA ESCOLAR 
De nou aquest curs serà obligatori l’ús de l’agenda personalitzada del centre. Cada tutor donarà aquesta als alumnes                  
a partir del inici escolar del proper curs, quan s’entregui el comprovant de l’ingrés bancari en concepte de pagament                   
de la quota de material. A l’ingrés ha de figurar el nom complet del nin i el curs i no de la persona que fa l’ingrés. 
 
PAGAMENT MATERIAL 
Us informam que per quart any i amb col·laboració amb l’entitat bancària es podrà fer el pagament del material                   
escolar de diferents formes. Us explicam aquí com fer-ho per caixer o per línia oberta i us facilitam les dades que                     
necessitau. 
 
PER CAIXER DE “LA CAIXA” 
Per fer el pagament del material per caixer cal adreçar-se a un caixer automàtic de “La Caixa” amb la targeta de                     
crèdit o dèbit de qualsevol entitat bancària i el codi de barres que us apareix més avall. (Amb aquesta opció no hi ha                       
comissió). Passau el codi pel lector de codis de barra del caixer i seguiu les indicacions. Posau el nom complet i el                      
curs del nin o nina. El concepte ja ve donat per defecte i posa “matrícula” però aquest és per “material escolar”.                     
Recordau imprimir el resguard. 
 
PER LÍNIA OBERTA 
També es pot fer l’ingrés per “Línia oberta de La Caixa” si en sou clients o fent una transferència des de qualsevol                      
entitat a través de banca on line (assegureu-vos que la vostra entitat no us carregui comissions). Aquí teniu les dades                    
necessàries per fer l’ingrés al compte del centre: 
 

Dades del compte 
Número de compte: 2100 0985 15 0200002210 
IBAN en format electrònic: ES9821000985150200002210 
IBAN en format paper: 
 IBAN ES98 2100 0985 1502 0000 2210 

BIC (Codi Internacional d'Identificació Bancària en el sistema SWIFT): CAIXESBBXXX 
Codi de barres  

 

Nom de l’entitat: CEIP SON RULLAN.  
Concepte: Matrícula (Quota material 
escolar). 
Codi d’Entitat assignat: 0540026. 
  

Igualment recordau posar el nom complet del nin /nina i del curs i imprimiu una còpia de l'ingrés. 
 
 
 
Per a qualsevol dubte o aclariment no dubteu en posar-vos en contacte amb la secretaria del centre. Aquesta                  
mateixa circular i les instruccions les trobareu penjades al  nou bloc del centre. 
 

La Direcció del centre, 
 
 
 



 
 

 
Son Rullan, juny 2020 

 
CIRCULAR INFORMATIVA DE LLIBRES DE TEXT  I DE LES  INSTRUCCIONS PER AL PAGAMENT DE LA 

QUOTA DE MATERIAL ESCOLAR PER A L’ALUMNAT DE  5è I 6è DE PRIMÀRIA  CURS 2020-2021  
 
 
QUOTA MATERIAL ESCOLAR 
 

● 56 € (en concepte de material, fotocòpies i agenda). 
● Per aquest curs 2020-21 podeu fer l´ingrés amb un sol pagament de la totalitat de l´import que indica 

o en dos pagaments ( el primer de 28 euros a partir d´ara  i l´altre import de 28 euros durant el mes de 
gener/febrer de 2021). 

 
AGENDA ESCOLAR 
De nou aquest curs serà obligatori l’ús de l’agenda personalitzada del centre. Cada tutor donarà aquesta als alumnes                  
a partir de l´inici escolar del proper curs, quan s’entregui el comprovant de l’ingrés bancari en concepte de pagament                   
de la quota de material. A l’ingrés ha de figurar el nom complet del nin i el curs i no de la persona que fa l’ingrés. 
 
PAGAMENT MATERIAL 
Us informam que per quart any i amb col·laboració amb l’entitat bancària es podrà fer el pagament del material                   
escolar de diferents formes. Us explicam aquí com fer-ho per caixer o per línia oberta i us facilitam les dades que                     
necessitau. 
 
PER CAIXER DE “LA CAIXA” 
Per fer el pagament del material per caixer cal adreçar-se a un caixer automàtic de “La Caixa” amb la targeta de                     
crèdit o dèbit de qualsevol entitat bancària i el codi de barres que us apareix més avall. (Amb aquesta opció no hi ha                       
comissió). Passau el codi pel lector de codis de barra del caixer i seguiu les indicacions. Posau el nom complet i el                      
curs del nin o nina. El concepte ja ve donat per defecte i posa “matrícula” però aquest és per “material escolar”.                     
Recordau imprimir el resguard. 
 
PER LÍNIA OBERTA 
També es pot fer l’ingrés per “Línia oberta de La Caixa” si en sou clients o fent una transferència des de qualsevol                      
entitat a través de banca on line (assegureu-vos que la vostra entitat no us carregui comissions). Aquí teniu les dades                    
necessàries per fer l’ingrés al compte del centre: 
 

Dades del compte 
Número de compte: 2100 0985 15 0200002210 
IBAN en format electrònic: ES9821000985150200002210 
IBAN en format paper: 
 IBAN ES98 2100 0985 1502 0000 2210 

BIC (Codi Internacional d'Identificació Bancària en el sistema SWIFT): CAIXESBBXXX 
Codi de barres  

 

Nom de l’entitat: CEIP SON RULLAN.  
Concepte: Matrícula (Quota material 
escolar). 
Codi d’Entitat assignat: 0540026. 
  

Igualment recordau posar el nom complet del nin /nina i del curs i imprimiu una còpia de l'ingrés. 
 
 
 
Per a qualsevol dubte o aclariment no dubteu en posar-vos en contacte amb la secretaria del centre. Aquesta                  
mateixa circular i les instruccions les trobareu penjades al  nou bloc del centre. 
 

La Direcció del centre, 
 
 
 
 
 



 
 

 
 


