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COMPRA DEL CHROMEBOOK CURS 20/21 

 

La reserva de l’ordinador (Chromebook) s’ha de fer on-line abans del 15 d’agost, seguint 

les instruccions penjades a la nostra pàgina web: Instruccions Chromebooks 2020-21.  
 

L’import de l’ordinador Chromebook és de 353 euros. 
 

Som conscients que es tracta d’una despesa considerable, però l’aparell s’amortitzarà al 

llarg de l’escolaritat obligatòria de l’alumnat, des d’ara fins a 4ESO. A més, l'ordinador és 

una eina essencial del nostre Projecte Educatiu i, aquest curs 19/20, ha estat fonamental 

per a continuar l’aprenentatge on-line del nostre alumnat confinat a casa.  

 

Malauradament, no hi ha cap tipus de subvenció per part de l’administració pública ni 

tampoc és possible cobrir aquesta despesa a través dels recursos de l’AFA, que són molt 

limitats i es destinen quasi íntegrament a la borsa solidaria per a l’adquisició de llibres de 

text.  

 

Quines opcions hi ha per fer el pagament de manera fraccionada? 

 

Des del moment en que es formalitza la reserva, les famílies poden anar ingressant 

diverses quantitats fins al mateix 15 d’agost de 2020. Així l’import no s’ha de fer de cop 

ni recorrer a cap finançament extern. 

 

Una altra manera és fer el pagament de la totalitat a través de targeta de crèdit i 
negociar amb el banc la fragmentació de l’import en diverses quotes.  

 

Una altra opció és tramitar a través de l'empresa FDOS el finançament de l'aparell a 

través d'un crèdit amb La Caixa amb aquest objectiu (cal demanar informació a 

l'empresa directament, 933071555). 

 

La crisi econòmica no ens ho posa gens fàcil per poder fer una despesa sostenible però 

continuem pensant que és el més adequat per aconseguir un aprenentatge significatiu del 

nostre alumnat i que ens permetrà assegurar l’adquisició de destreses i competències 

digitals que, segons la Declaració d’Incheon 2030, suposen un dels elements fonamentals 

del futur laboral de la generació actual.  

 

La vostra col·laboració ens és essencial per poder engegar correctament el curs 20/21 i us 

agraïm moltíssim el vostre esforç i implicació especialment en uns moments tan difícils 

com ens ha tocat viure. 

 

Per a qualsevol dubte sobre el curs 20/21 i la seva organització us aconsellem que 

consulteu regularment la nostra web: https://agora.xtec.cat/insleonardo/ on anirem 

penjant informacions més rellevants per engegar aquest nou curs al setembre. 

  

Fins ben aviat! 
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