
Adquisició del Chromebook per l’Institut de

Collbató Curs 2021-2022

Què és un Chromebook?

https://www.youtube.com/watch?v=NtS_CLeJwZI

https://profesoradeinformatica.com/que-es-y-para-que-sirve-un-chromebook

/

● Característiques dels dispositius

Considerant que el dispositiu s'utilitzarà de manera intensiva durant els anys

d'ESO, a l'hora de triar el que l'Institut recomana, s'ha tingut en compte la

solidesa del material, el disseny ergonòmic i la qualitat de l'equip.

● OPCIONS per adquirir el Chromebook:

1) Comprar el dispositiu a l’AMPA, a través d’un acord amb una empresa externa,
només en aquest cas es podrà garantir el preu i els serveis inclosos. Prèviament cal
fer-se soci de l’ AMPA,  abonant la quota (15€ any) a través de l’empresa IDDINK
(on es compren els llibres) o de l’empresa TECNOFIS (on es compra el
Chromebook). És el MÈTODE que l'Institut recomana.

● Garanties

Tot soci de l'AMPA podrà disposar d’un en el cas d’avaria o trencadissa

sempre i quan hagi adquirit el dispositiu a través de l’AMPA. El mateix

alumne omplirà un document a consergeria descrivint l’avaria i se li

subministrarà un portàtil igual que el seu propietat de l’AMPA, que tindrà

durant els dies que duri la reparació del seu dispositiu.

https://www.youtube.com/watch?v=NtS_CLeJwZI
https://profesoradeinformatica.com/que-es-y-para-que-sirve-un-chromebook/
https://profesoradeinformatica.com/que-es-y-para-que-sirve-un-chromebook/


● Assegurança

Tindreu l’opció d’adquirir unes assegurances opcionals que van des dels 39 €

fins a 79 €, en funció dels anys i condicions. Els problemes solen ser les

trencadisses de pantalla que tenen una franquícia de 30€ i les caigudes de

tecles de 5€ (IVA inclòs). Us ho recomanem.

● Característiques del dispositiu 

ACER CHROMEBOOK C933

Dissenyat per treballar en condicions de llum brillant, la gran pantalla de 14"

de l'Acer Chromebook C933 és ideal per a una major productivitat. Amb una

bateria de llarga durada, un ràpid procesador Intel ® i una connexió Wi-Fi

ràpida, posa als usuaris en línia en un instant.

● Processador Intel ® Celeron DN4020

● 4 GB RAM

● 32 GB emmagatzematge

● Fins a 12 hores i mitja de bateria

● Disseny robust de 14 ''

● Teclat resistent a esquitxada

● Llicència Google Workspace

PREU: 281.82 € + IVA 21% = 341 €

També a la web trobareu tot un seguit d’opcions per completar el portàtil

amb fundes protectores i ratolins externs...

www.tecnofis.net

● Fórmules de pagament

Si opten per aquest mètode d’adquisició, hauran d’abonar la quantitat de 100

€ (en concepte de bestreta), segons les formes de pagament descrites a

continuació abans del dia 30 de juny de 2021. El lliurament dels dispositius

es farà el primer dia de classe al mateix centre a tot l'alumnat.

La compra del portàtil es realitza a nom de l'empresa TECNOFIS .Totes les

gestions es faran a través de la web. www.tecnofis.net

Cal indicar nom i cognoms de l'alumnat i el concepte compra de Chromebook.

http://www.tecnofis.net
http://www.tecnofis.net


Les opcions són les següents:

1r-Transferència bancària o amb targeta en la seva totalitat abans del 30 de

juny (en cas de fer targeta es podrà fraccionar el pagament amb el banc).

2n-Transferència bancària o amb targeta de 100 € en concepte de bestreta

fins al 30 de juny, la resta s’abonarà amb transferència abans del 27

d'agost.

3e-Transferència de 100 € sol·licitant l’ajuda de finançament. Serà enviada al

serveis socials del municipi on resideix l'alumnat i s’avaluarà si pot acollir-se a

fer un pagament fraccionat en 3 parts. Caldrà facilitar un telèfon de

contacte i presentar-se a l’entrevista amb els serveis socials . Calendari de

pagaments programat inicialment (1r pagament 100 € abans del 30 de juny

inexcusable, 2n pagament 100€ el mes de novembre i 3r pagament a finals de

març).

2) Portar un Chromebook de casa.  Recordeu que els ordinadors amb Windows

o Chrome OS instal·lat, NO són vàlids.

● Pagar la llicència de Google Workspace Educació que té un cost de 44 € + iva,

pels 4 cursos, enviar correu ampa@inscollbato.cat   per comunicar-ho, la

llicència s’ha d’adquirir a www.tecnofis.net  abans del 28 d’agost.

● Haureu de portar el vostre Chromebook a l'Institut el primer dia d’obertura

al setembre per poder configurar el correu i la xarxa wifi del centre, i

activar la llicència de Google Workspace Educació, ja que el dia 13 de

setembre se'ls entregarà a tot l’alumnat per iniciar les classes amb

normalitat.

Si necessiteu més informació, la podeu demanar a l’AMPA escrivint a:

ampa@inscollbato.cat .

mailto:ampa@inscollbato.cat
http://www.tecnofis.net
mailto:ampa@inscollbato.cat

