
CICLES FORMATIUS D'INFORMÀTICA

No utilitzem llibres!!  

Tot el material està penjat al moodle; una plataforma online que permet 

als alumnes estudiar i entregar els treballs des de qualsevol lloc.

Accessible des de www.ibadia.cat 

 

 

 

 

 

 

Què cal per fer els cicles formatius d'informàtica?

 >> Una de les dues coses: O un portàtil o un disc dur extern USB 3.0

• Opció A: 

 

 

 

 

 

 

• Opció B: U

 

 

 

CICLES FORMATIUS D'INFORMÀTICA

Tot el material està penjat al moodle; una plataforma online que permet 

als alumnes estudiar i entregar els treballs des de qualsevol lloc.

Accessible des de www.ibadia.cat  

Què cal per fer els cicles formatius d'informàtica?  

>> Una de les dues coses: O un portàtil o un disc dur extern USB 3.0

Opció A: Un portàtil amb uns requisits mínims.

Opció B: Un disc dur extern per USB 3.0. 

 

 

Per poder treballar a l'institut i a casa.

Requisits mínims: 

• Memòria RAM: 8GB DDR3 o DDR4

• Processador: i5 o i7 o AMD

(AMD o Intel) de 64 bits

• Disc Dur: 250GB (si és SSD, millor)

 

Recomanable: 

• Connexió: USB 3.0

• Mida: 2,5" 

• Capacitat: 1TB 

Opció A: Si no tens 

sobretaula potent a casa, és 

recomanable la compra d'un portàtil 

per poder treballar a l'institut i a casa.

Opció B: Si ja tens un ordinador de 

sobretaula potent a casa, no cal que 

et compris un portàtil. Amb un disc 

dur extern USB 3.0

CICLES FORMATIUS D'INFORMÀTICA 

Tot el material està penjat al moodle; una plataforma online que permet 

als alumnes estudiar i entregar els treballs des de qualsevol lloc. 

>> Una de les dues coses: O un portàtil o un disc dur extern USB 3.0 

Un portàtil amb uns requisits mínims. 

Per poder treballar a l'institut i a casa. 

Memòria RAM: 8GB DDR3 o DDR4 

i5 o i7 o AMD a 2.0 GHz 

de 64 bits 

(si és SSD, millor) 

Connexió: USB 3.0 

Opció A: Si no tens cap ordinador de 

sobretaula potent a casa, és 

recomanable la compra d'un portàtil 

per poder treballar a l'institut i a casa. 

Opció B: Si ja tens un ordinador de 

sobretaula potent a casa, no cal que 

et compris un portàtil. Amb un disc 

r extern USB 3.0, n'hi ha prou. 
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