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Benvolgudes famílies, 
 
Aquest serà el quart curs que treballarem per projectes al centre. Aquesta nova manera 

d'estudiar necessita que l'alumne porti cada dia un portàtil personal com una eina de treball 
imprescindible. 

 
ORDINADOR PORTÀTIL 
 
L’ordinador portàtil es converteix en una eina de treball imprescindible per a la realització de 

projectes, a més del treball diari de l’alumne a classe i a casa. 
 
En comptes de destinar els diners a comprar llibres, les famílies els destinaran a la compra 

d’un ordinador. Qui compra el portàtil és la família. Això vol dir que el propietari i responsable 
del portàtil és l’alumne. És la seva eina de treball. El portàtil dóna un ventall de possibilitats molt 
més àmplies que el llibre: podrà buscar informació per internet, podrà crear presentacions, 
vídeos, documents que després podrà imprimir, etcètera. I, el que és més important, treballarà la 
competència digital, imprescindible avui dia. 

 
Pregunta: Què passa si la família ja té un portàtil a casa? Ha de comprar un altre portàtil 

nou? 
Resposta: Si el portàtil compleix els requeriments mínims, no cal comprar un portàtil nou. El 

que no pot passar és que l’alumne porti un portàtil tan vell que no li permeti treballar amb 
normalitat. 

 
 Pregunta:  Quins són aquests requeriments mínims?   
 Resposta:  Processador de 2 nuclis. 
   Memòria RAM: 4GB 
   Que la bateria tingui una durada mínima de 4h – 5h 
 
Pregunta: Jo no sé què he de comprar, ni a on comprar-ho. Quina és la recomanació? 
Resposta: Qualsevol botiga pot ser bona per comprar un portàtil. Però hi ha superfícies grans 

com el Media Markt que acostumen a tenir els preus més competitius perquè compren i venen 
molts portàtils.  

 
Es fa molt difícil fer una recomanació de quin model comprar. Sovint ens podem deixar 

aconsellar pel venedor. Nosaltres hem mirat una mica la web de Media Markt i hem trobat 
oportunitats bones. Les detallem a continuació. Evidentment, com més elevat sigui el preu, 
millor serà el portàtil (més ràpid ò amb més temps de vida). 



             Generalitat de Catalunya 
 Departament d’Educació 
 Institut de Badia del Vallès  
 

 C/ Mallorca, s/n 
 Tel. 93 718 75 06  -  Fax 93 718 18 21 
 Web: www.ibadia.cat 
 e-mail: a8042342@xtec.cat 
 08214 Badia del Vallès (Barcelona)   
 

 

Informació de portàtils i material 1r ESO 

Model elaborat: Coordinació Pedagògica Pàg. 2 de 2 
 

INFORMACIÓ PORTÀTILS 2019-20  
1r ESO 

 
1. HP 255 G6,  Media Markt: 259€. 

   Windows 10 home  
Pantalla: 15.6 polzades (39.62 cm) 
Model de processador AMD E2-9000e 
RAM: 4GB 
Capacitat del disc dur: 500GB 
 

2. Asus X540MA-GQ041T, Media Markt: 329€.  
Windows  10 
Pantalla: 15.6 polzades (39.6 cm) 
Model de processador Celeron® N4000 
RAM: 4 GB 
Capacitat del disc dur: 1000GB 
  

3. Asus X540LA-XX691T, Media Markt: 390€ 
   Windows  10  

Pantalla: 15.6 polzades (39.6 cm) 
Model de processador Intel®  i3-5005U 
RAM: 8GB 
Capacitat del disc dur: 256GB - SSD 

 
4. HP 15-DB0007NS, Media Markt: 399€ 

   Windows  10 Home 
Pantalla: 15.6 polzades (36.9 cm.) 
Model de processador  AMD A6-9225 
RAM: 8GB 
Capacitat del disc dur: 1000GB 
 

5. Lenovo Ideapad 330-15IKBR, Media Markt: 499€ 
   Windows  10  

Pantalla: 15.6 polzades (36.9 cm.) 
Model de processador  i5-8250U 
RAM: 8GB 
Capacitat del disc dur: 256GB SSD 
 

  
 
 


