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Benvolgudes famílies: 

 

Com ja sabeu, el nostre Institut aplica un programa de digitalització a les aules 

que implica l’ús de materials digitals (Moodle, Plataforma digital…), accés a 

Internet, pissarres digitals, etc. Això implica que a l’ESO es fa imprescindible i 

obligatori l’ús de l’ordinador per part de l’alumnat.  

 

 

PORTATIL ESCOLLIT PEL CENTRE 

 

ASUS Chromebook C202SA 2/16 11,6" Rugged 

 

 

Característiques: 

Pantalla 11,6” 

Intel® Dual-Core Celeron® N3060 

Processor (2M Cache, up to 2.48 

GHz) 

DDR3 2GB de RAM 

Disc Dur 16G EMMC 

Sistema Operatiu Chrome OS 

 
 

 

 

MODALITAT I PREUS 

 

Opció Inclou 
Import (IVA 

inclòs) 

1 Portàtil y llicencia G-Suite for Education 263,04€ 

2 
Portàtil, llicencia G-Suite for Education y 

Serigrafia(*) 
269,09€ 

3 
CloudReady per equips Windows y llicencia G-Suite 

for Education 
112,83€ 

 

* La serigrafia del equip està contemplada per una sola línia amb el nom de l´alumne, y fins a 35 

caràcters. El termini per escollir l’opció amb serigrafia es el 15 de juliol de 2017. Fora d’aquest 

termini qualsevol pagament d’aquest servei realitzat serà retornat per Cloudalia el dia de 

l’entrega. 
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FORMA DE PAGAMENT 

 

Tant els cobraments com l’entrega de l’ordinador corren a càrrec de Cloudalia. 

Els pagaments caldrà fer-los efectius al nº de compte: 

 

ES26 2100 3092 6722 0037 3168 

 

IMPORTANT: EN FER ELS INGRESSOS BANCARIS CAL ANOTAR AL 

CONCEPTE EL NOM DE L’ALUMNE I DE L’ESCOLA 

 

Formes de pagament: 

 

Model 1 100% de l’import fins el 15 de juliol 

Model 2 

50% de l’import fins el 15 de juliol 

50% de l’import en efectiu/targeta a l’entrega de l’equip al 

setembre a l’escola, o mitjançant transferència. Cal presentar el 

justificant de pagament si es fa transferència. 

Model 3 

50% de l’import fins el 15 de juliol 

50% de l’import per targeta a l’entrega de l’equip al setembre a 

l’escola. En aquest cas la família pot fraccionar el pagament en 

cas que tinguin aquesta opció activada amb la VISA.(*) 

 
(*) L’import del pagament fet amb tarja de crèdit es pot fraccionar anant la família després amb 

el tiquet de la tarja a la seva entitat financera. 

 

 

 

Caldrà enviar per correu electrònic a Cloudalia l’últim full 

complimentat i el justificant de pagament. 
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Per altra banda, des de Cloudalia donem la possibilitat als pares/mares de 

contractar una assegurança anual per l’equip: 

 

MANTENIMENT DELS EQUIPS QUE SI SURTEN DEL CENTRE ESCOLAR 

 

Preu per equip/any: 30,25€ (IVA inclòs)  

Franquícia de 65€ (IVA inclòs) 

SINISTRE PER ANY: màxim 2 sinistres per any/ equip 

Import màxim cobert pel manteniment: l’Import de l’equip 

 

 

Inclou: 

La reparació dels danys que siguin causats a l’equip i que no permetin el seu 

correcte funcionament. No queden coberts els danys que siguin simplement 

estètics. 

Els danys a l’equip poden ser causats per: incendi, implosió, explosió tot i que no 

sigui seguida d’incendi caiguda d’un llamp (seguida o no d’incendi) i els danys 

produïts per les ones progressives per inducció, turmenta, desbordaments, pluja 

i/o pedra així com les conseqüències d’aquests. 

Danys produïts per aigua i/o humitat. 

Actes malintencionats de tercers, la causa dels quals no sigui política o social. 

La caiguda de l’equip. 

Danys d’origen intern no coberts per la garantia. 

Robatori (no furt) produït en el trajecte de l’escola a casa i de casa a l’escola. No 

queda cobert el robatori ni dins el centre escolar ni dins d’una casa particular. 

 

El manteniment inclou el cost de reparació de l’equip, incloent la mà d’obra, el 

transport de recollida i entrega i les peces. Només en cas que no pugui ser 

reparat, es substituirà a compta del valor de compra de l’equip en el moment del 

sinistre. 

 

Aquesta opció es podrà contractar en el moment de l´entrega de l´equip. 

 

 

*En el equips Windows passat a Chrome mitjançant CloudReady, no podran contractar 

el manteniment. 
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Per confirmar la reserva del portàtil, és obligatori fer arribar mitjançant correu 

electrònic a reserves@cloudalia.com, el següent document emplenat, i adjunt 

el primer justificant de pagament. 

 

 

Nom de l’alumne  

Cognoms de l’alumne  

Nom del pare/mare  

Cognoms del pare/mare  

DNI pare/mare  

Email de contacte  

Telèfon de contacte  

Opció de modalitat           Opció 1              Opció 2*              Opció 3 

*Serigrafia ( nom que 

sortirà a l´equip ) 
 

Opció de pagament           Opció 1              Opció 2              Opció 3 

 


