Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Institut Matadepera

Benvolguts,
Tal com s'explica en la nostra proposta educa va, es demana als alumnes que puguin portar diàriament un
ordinador portà l de la seva propietat a l'Ins tut com a eina de treball.
Els alumnes han d’utilitzar un ordinador que sigui nou. Es pot comprar a qualsevol subministrador i amb el
model que es vulgui.
Demanem unes pantalles d'entre 11,6 i 14 polzades (no s’acceptaran de 15 polzades o més ni de 11 o menys).
La memòria RAM hauria de ser de 4 GB com a mínim i el processador mínim hauria de ser de doble nucli.
Obligatori disc dur SSD mínim 64GB.
Ha de poder-se connectar fàcilment a la xarxa wiﬁ.
Recomanem que la despesa no sigui excessiva, ja que els ordinadors ndran molt moviment. Tenint en compte
això, es recomana que les pantalles siguin de 13 o 14 polzades (per facilitar que serveixin com a eines de
treball), sempre que pugueu trobar models amb preus moderats. No recomanem despeses que es guin molt
per sobre dels 500 €.
El centre ha demanat col·laboració a l'empresa que ens fa el suport extern al manteniment informà c (SOS
Informà cs-937353723) que faci algunes ofertes que considerin adients per les necessitats que ndran els
alumnes. Aquestes ofertes se us faran arribar properament. Aquesta empresa és la que, entre altres tasques,
ens ajuda a principi de curs a connectar tots els ordinadors dels alumnes a la xarxa wiﬁ, a crear els comptes
d'usuari de Google dels alumnes i a procurar una bona connec vitat. Per fer més eﬁcient aquest encàrrec els
demanem que s'impliquin en la proposta, tria i venda de models d'ordinador. Les propostes que us fan les ha
revisat l’equip docent del centre. Però insis m que els alumnes poden portar els ordinadors que vulguin
mentre compleixin les especiﬁcacions bàsiques indicades.
Cordialment,
Equip direc u INS Matadepera
Matadepera, juny de 2019

