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PROGRAMA DE REUTILITZACIÓ DE LLIBRES DE TEXT I MATERIAL DIDÀCTIC D’EDUCACIÓ 
PRIMÀRIA PEL CURS 2020-21 
Amb aquesta convocatòria de la Conselleria d'Educació i Universitats, les famílies dels grups d'alumnes 
de l'etapa de primària es poden adherir al programa. Per a cada alumne adherit, la Conselleria 
d'Educació i l'Ajuntament donen una ajuda per la compra del material dels alumnes. Això permet reduir 
les despeses familiars  de cada inici de curs. 
Per adherir-se al programa s’ha d’omplir la sol·licitud i fer l'aportació econòmica aprovada en Consell 
Escolar.  
Les famílies podeu optar per adherir-vos o no, amb les condicions següents. 

Famílies que s'adhereixen al programa Termini Quantia  
Aportació econòmica de les famílies per adherir-se al 
programa, per la compra de: 
- Llibres de lectura 
 -Llibres científics per les aules  
-Material didàctic (aules i ambients) 
--Llicencies informàtiques 

Dia límit  10 de novembre 
El pagament s'ha de fer amb 
el codi de barres o nº 
d'entitat annex. 
El comprovant del pagament 
i el full de sol·licitud firmat 
s’han de dur al tutor/a.  

De 1r a 4t curs 
25€ 

 
 

De 5è i 6è curs 
50€ 

 
 
COMPROMÍS D’ADHESIÓ AL PROGRAMA DE REUTILITZACIÓ I CREACIÓ D’UN FONS 
DE LLIBRES I MATERIAL DIDÀCTIC 
 
Nom i llinatges del pare/mare/tutor/a legal de l’alumne/a 
........................................................................................................................................................... 
 
Nom i llinatges de l’alumne/a 
........................................................................................................................................................... 
 
Municipi d’empadronament de l’alumne/a 
........................................................................................................................................................... 
 

Estem d’acord i manifestem el nostre compromís d’acceptar les condicions del Programa de 
Reutilització de llibres i material didàctic i respectar les normes del fons de l’escola per la 
qual cosa hem fet l’ingrés al compte indicat el dia .......................................... 

NO S’ACCEPTARÀ CAP ADHESIÓ FORA DEL TERMINI ESTABLERT 
 
Signatura del pare/mare/tutor/a legal de l’alumne/a    

 
Eivissa,...................d’octubre de 2020 
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INSTRUCCIONS PER FER EL PAGAMENT 
 
El pagament es pot fer: 
 
-A un caixer de Caixabank, amb la targeta o llibreta de qualsevol banc, usant el codi de barres o 
el número d'entitat adjunts: 

1. Introduïu la targeta o llibreta 
2. Seleccionau idioma 
3. Seleccionau pagament amb codi de barres / sense codi de barres (s'ha de posar el número 

d'entitat) 
4. Indicau el número secret 
5. Seleccionau pagament amb codi de barres / sense codi de barres 
6. Encarau el codi de barres al lector del caixer automàtic 
7. Indicau l'import i “continuar” 
8. Indicau el NOM DE L'ALUMNE i el CURS QUE FARÀ i “continuar” 
9. Confirmau 
10. El caixer us entregarà 2 justificants, un per l'escola i l'altre per l'alumne/a 
 

-Per línia oberta de CaixaBank, amb el número d'entitat adjunt: 
1. A la pestanya “Comptes”, accediu a “Pagaments” 
2. Picau damunt “Seleccionar una entitat emissora” i triau “Rebuts, col·legis...” 
3. A la casella d'”Emissora” introduiu el codi d'entitat de la targeta adjunta 
4. Indicau l'import  
5. Indicau el NOM DE L'ALUMNE i el CURS QUE FARÀ i “continuar” 
6. Seleccionau el mitjà de pagament 
7. Confirmau 
8. Imprimiu el comprovant per entregar a l'escola 

 
 
 

 

 


