La Garriga, juny de 2019

Benvolgudes famílies.
Com potser ja sabeu, el nostre centre participa, des del seu inici, al programa Educat 2.0.Aquest
programa consisteix a treballar en una aula digitalitzada, que disposa d'una pissarra digital
interactiva connectada a un ordinador amb connexió a internet. Aquests recursos de l'aula fan
necessari que cada alumne de 1r d'ESO disposi d'un netbook per al seu treball acadèmic. De fet, cal
tenir clar que és una eina que ha de servir, com a mínim, per a quatre cursos, i que el seu ús
significa una notable disminució de la despesa de llibres en paper. El cost de l'ordinador més el dels
llibres que facin falta és globalment inferior, en una aula digitalitzada, al que tindria una aula
convencional amb tots els llibres en paper. A més, hi ha la possibilitat de participar al projecte de
socialització de llibres de text que ja funciona fa anys a Primària i ara s'ha extès a l'ESO.
Un ordinador que permeti treballar en el projecte Educat 2.0 ha de tenir les característiques
següents:
1)

Netbook amb processador Intel Celeron i quatre gigabytes de memoria RAM.

2)

Bateria de sis cel·les de més 6 hores d'autonomia.

3)

Sistema operatiu de programari lliure instal·lat: Ubuntu Linkat Edu.

4)

Pantalla d'11,6 polzades.

Des de l'escola, ens hem mogut per cercar material de qualitat a un preu raonable. Us hem
aconseguit les condicions següents de dos minoristes propers:
La primera és a l'establiment TKS de La Garriga (C/ Sant Francesc 13. Tel. 93.871.71.89).
a) Marca: Acer
b) Model: ACER TMB118M NX.VHPEB.005, CPU Celeron QuadCore N4100 amb
pantalla 11.6'', Disc dur SSD 128GB i 4Gb RAM, Wlan AC, USB 3.0, HDMI, ethernet, 2 anys de
garantia
c) Sistema operatiu: Ubuntu Linkat Edu i Windows 10 (demanar sistema dual al fer la
reserva)
e) Preu: 299 euros (IVA inclòs).
f) Cal deixar paga i senyal de 100 euros EN EFECTIU al fer la reserva. Data límit per fer la
paga i senyal: 10 de juliol de 2019
g) Termini d'entrega de 8-9 setmanes (segona setmana de setembre).
La segona és a l'establiment MD+ plus de La Garriga (Passeig dels Til·lers, 9. Tel. 661.92.05.84).
Aquest any recomanem el mateix equip que a TKS al mateix preu, i l’únic que varia, és el temps
d’entrega, 7-10 dies, i que ells, per l’arrencada dual (Windows + Ubuntu) demanen 40€ addicionals
per la instal·lació.

Us proposem aquest ordinador ja que creiem que és una bona oportunitat. Porten instal·lats
Windows i Ubuntu Linkat (demanant-ho i en les condicions esmentades). Com que és una versió
d'Ubuntu especialment pensada per a educació, porta preinstal·lat el programari educatiu d'ús més
habitual a la nostra escola. En els dos casos, us poden oferir assegurances addicionals i
complements que podeu demanar.
Us recomanem que, si aprofiteu aquestes ofertes, encarregueu l'ordinador quan abans per
assegurar-vos que pel començament de curs disposeu d’aquest. En cas contrari, us podríeu trobar
que no disposeu del mateix fins el mes d'octubre, o fins i tot més enllà, amb el conseqüent
inconvenient de cara al seguiment de les assignatures que fan ús freqüent de l'ordinador i dels
llibres digitals.
Restem a la vostra disposició per a qualsevol aclariment, i aprofitem l'avinentesa per desitjar-vos
un bon estiu.
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