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CHROMEBOOKS 1r ESO CURS 2021-2022 
 
Benvolgudes famílies,  

L’Institut Marta Mata participa en el projecte Mòbils.edu del Departament d’Educació de la 

Generalitat de Catalunya. Un projecte que impulsa l’ús de dispositius mòbils com a tecnologies 

educatives integrades en les pràctiques d’aula perquè els alumnes adquireixin la competència 

digital  i millorin en la resta de competències. Amb l’objectiu d’incorporar l’ ús de les Tecnologies 

de la Informació i de la  Comunicació com a eina imprescindible per a la realització dels 

aprenentatges que es fan a dins de l’àmbit escolar durant el curs 2021-2022 els alumnes nous de 

1r d’ESO necessitaran un portàtil des del primer dia de curs, per fer seguiment de bona part de les 

classes i activitats escolars. 

 

El model que les famílies 

haureu d’adquirir a través 

de l’empresa  

Grupo MPMed és el 

següent:   

 
 
 
El dispositiu s’entregarà 
enrolat i amb el compte 
de mail de l’alumne 
@institutmartamata.cat 
 

 

 

 

 

Per reservar el Chromebook cal realitzar un primer pagament de 200€ mitjançant transferència 

bancària a: ES87 0182 6240 61 0101521794 

Data límit per fer la reserva: 2 de Juliol de 2021 

Concepto:”MARTA + telèfon de contacte” 

El lliurament dels equips es realitzarà a parit del mes de setembre.. 

El segon i últim pagament es realitzarà al recollir el dispositiu.   

Depenent de les mesures sanitàries en les quals ens trobem, els equips podran: 

1. Retirar-se en les oficines de Grup MP Med a Salou i abonar el saldo pendent en efectiu,  targeta 

o transferència bancària. Si és necessari es gestionarà una cita prèvia. 

2. Si són unes altres les causes i escenaris on ens trobem al moment del lliurament, 

Grup MP Med es comunicarà directament amb cada família per concretar l’entrega. 

Per tant, al realitzar la transferencia per la reserva de l’ordinador, autoritzo a Grup MP Med a utilitzar 

el telèfon mòbil del "concepte de la transferència" per a comunicar-se via sms, wass o trucada 

telefònica. 


