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Programa eduCAT2.0 
Alumnat de 1r ESO (curs 2019-20) 

 

 

 

Benvolgudes famílies,  
 

Els alumnes d’ESO del nostre institut utilitzen recursos digitals en 
bona part de les matèries, per la qual cosa necessiten disposar d’un 

ordinador portàtil.  
 

És convenient que l’alumnat que participa en el programa 

eduCAT2.0 porti a l‘institut el model d’ordinador portàtil 
recomanat pel centre.  

 
En tot cas, els ordinadors portàtils que els alumnes portin a l’institut 

haurien de tenir, com a mínim, les característiques tècniques del 
model recomanat, sobretot pel que fa a la durada de la bateria i a la 

memòria RAM (veure informació en el full annex).  
 

Accessoris recomanats: 
 Funda per transportar i protegir l’ordinador portàtil  

 Auriculars amb microfon 

 Llapis de memòria USB (opcional) 

 Ratolí (opcional)  

 

Podeu trobar més informació sobre el programa eduCAT2.0 al portal 
web de l’institut: www.institutb7.cat 

 

Cordialment,  
 

L’equip directiu de l’Institut Badalona VII  
 

Badalona, juny de 2019 
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Per al curs 2019-20, el centre recomana que els nous alumnes de 

1r d’ESO comprin el següent model d’ordinador portàtil: 

ACER TMB118 
 
L’empresa encarregada del servei de subministrament dels ordinadors 
portàtils és Flytech. 

 
Les famílies que vulguin comprar l’ordinador, han d’entrar a l’enllaç 

bit.ly/badalonab7, introduir les seves dades i escollir, en cas que 
ho desitgin, les garanties/assegurances i els accessoris addicionals. 

 
Abans del 31 de juliol de 2019 s’haurà de fer la transferència de 

l’import del portàtil de 299,00€ (opcionalment podeu afegir a la 

comanda les garanties/assegurances i accessoris que desitgeu). 
 

 Nº compte corrent (Flytech): ES60 2100 3019 1822 0056 0676 

 Entitat: la Caixa  

 Ordenant: nom i cognoms de l’alumne i el nom de l’institut. 

 
El dimecres 4 de setembre de 2019, de 9:00 a 14:00 hores, es 

realitzarà el lliurament dels ordinadors portàtils al vestíbul de 
l’institut. Aquell dia heu de portar el comprovant de l’ingrés i el 

personal de Flytech us lliurarà l’ordinador i la factura de la compra.  

 
Flytech ofereix diferents modalitats de finançament per aquelles 

famílies que ho sol·licitin (contactar amb Flytech per demanar més 
informació fins el 15 de juliol). 

 

 

 

Ex: ordinador (299€) + ALLIANZ: 1 any Protecció TOTAL (39,20€) + Maleta i ratolí (20€) Import a ingressar: 358,20€ 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeoou3JiOFn4W0suh3dOgaYRS9ruZmpDAScbS5zEgiy4Fcqiw/viewform
javascript:enviar(3,%20'')
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ACER Travelmate B118  
 

Intel Celeron Quad Core N4100 (1.1/2.4 GHz 4MB Cache) 

4GB Memòria RAM DDR Baix voltatge 

Disc dur d’estat sòlid de 128GB SATA 6Gb/s  

Pantalla d’11,6”  LED (1366x768) 16:9 Antireflexos 

Gràfics INTEL HD 640MHz/ Webcam 720P HD 

WLAN 802.11 ac INTEL + Bluetooth 4.0 

Bateria de 4 Cel·les  3220mAh  12:00 hores 

1xUSB 2.0 + 1xUSB 3.0, Conexió RJ-45 

Sortida HDMI 

Lector de targetes  SD (MMC/SD/SDHC/SDXC) 

291 x 211 x 22,3 mm/ 1,4 Kg. 

Garantia de 2 anys (també en la bateria) 

 

Windows 10 Pro Acadèmic 

299€ 
 
Preu amb cànon el 21% d’IVA Inclòs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


