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PROJECTE CHROMEBOOKS
Una passa més en la integració de les TIC al món educatiu.

Cada alumne el seu dispositiu.

● Un recurs més, una eina del segle XXI.

● Necessària per treballar la COMPETÈNCIA DIGITAL.

● Les 4C de l’educació del segle XXI: 

❖ Comunicació.

❖ Col·laboració.

❖ Creativitat.

❖ Pensament Crític.

● Motivació.

● Condicions actuals: bona xarxa wifi, Departament TIC, eines de treball 

unificades docents/alumnes entorn GSuite.



DISPOSITIU ESCOLLIT 

Model acer R753T

Pantalla tàctil

Sistema operatiu Chrome OS

4Gb RAM

32Gb emmagatzament

10/13h de bateria

Frontissa de 360º

Amb teclat o tauleta

11.6’ de pantalla

* Test de caigudes 120 cm.

* Resistent a líquids fins a 330 ml

NO VIRUS!



CHROMEBOOK + LLICÈNCIA EDUCATIVA + SUPORT TÈCNIC

Ser gestors de l’entorn Chromebook i GSuite. 
Ens permet definir la configuració.

Usuaris supervisats.

- Instal·lació d’aplicacions i complements.
- Instal·lació de llicències.
- Anar fent les actualitzacions.
- No accés a xarxes socials, webs no adequades...
- Càmera, micro…
- Usuaris que poden entrar.
- No permetre convidats.
- No navegació d’incògnit.
- Historial.
- ...

Atendre qualsevol incidència.



Chromebook: 514’00€ 

- Ordinador

- Garantia ampliada a 5 anys:

- Franquícia de 30€ per Trencament pantalla.

- Franquícia de 5€ per Teclat i/o connectors.

- Llicència Google Chrome Educación

- Canon compensació còpia privada

Llicències: quota anual (setembre).

- Continguts pedagòdics digitals: llibres digitals, programari …

- Altres llicències per mantentir l’entorn adequat i garantir la qualitat del procés ensenyament-aprenentatge: per 

exemple LÁZARUS …



OPCIÓ A:
● Rebuts mensuals des de gener a juny de 2023 pel 50% del preu de venda → 45€/mes
● Rebut domiciliat al juliol de 2022 del 50 % restant → 244€

OPCIÓ B:
● Pagament per transferència bancària abans del 3 de setembre de 2023 del 100% del 

preu → 514’00€

OPCIONS DE PAGAMENT



QUAN S’ENTREGA EL CHROMEBOOK?
1ª quinzena setembre.

A la circular de final de curs s’indicarà els dies, lloc i horari en què es podrà recollir. 

ALTRES INFORMACIONS
Consultau consells a la nostra web www.cide.es, normativa, instruccions, etc..

FORMULARI 
Divendres 25/11/22 enviament via Gestib (marcar l’opció)

Fins Dimecres 30/11/21

IMPORTANT!!!

http://www.cide.es


DUBTES



GRÀCIES

PER LA VOSTRA ATENCIÓ


