Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament

Institut Arnau Cadell

ORDINADOR CHROMEBOOK
CURS 2017-2018 per a 1r d’ESO
Benvolgudes famílies,
El curs 2017-2018 els alumnes de l’INS Arnau Cadell utilitzaran llibres digitals, tal i com es va explicitar en la
reunió de famílies. Una part del currículum es treballarà en una franja de treball transversal i, per aquest
motiu, necessitaran un dispositiu portàtil des del primer dia de curs.
El model que cal adquirir es el següent:
ACER Chromebook C731 11 N7 + llicència GOOGLE
 Pantalla 11,6”
 4GB RAM
 32 GB SSD – WIFI ac3
Aquest equipament el podeu adquirir pel vostre compte on us sembli oportú. Nosaltres, però, i
conjuntament amb l’AMPA, hem fet un exhaustiu estudi de mercat valorant les diferents opcions disponibles
i ens permetem fer-vos arribar l’oferta de l’empresa FDOS (933071555 –www.fdos.net), distribuïdora oficial
d’ACER, que ofereix la possibilitat d’adquirir aquest ordinador, així com la llicència de GOOGLE a un preu
especial per a l’alumnat del centre de 294€ (IVA inclòs).
A més a més ofereix la possibilitat d’adquirir assegurances i extensions de garantia en les condicions
següents:
Condicions Danys Accidentals*:
 Trencadissa de Pantalla: 30€ de franquícia 2 reparacions màxim a l’any.
 Altres Danys Accidentals: 5€ de franquícia 2 reparacions màxim a l’any.
 1 Any Danys Accidentals – PVP: 20€ Iva Inclòs
 2 Anys Danys Accidentals – PVP: 48€ Iva Inclòs
 3 Anys de Garantia + 3 Anys Danys Accidentals – PVP: 69€ Iva Inclòs
 4 Anys de Garantia + 4 Anys Danys Accidentals – PVP: 99€ Iva Inclòs
*DANYS ACCIDENTALS: és el dany produït al producte per un esdeveniment imprevisible, repentí, involuntari i fortuït que impedeixi el funcionament
normal del bé assegurat o sigui perillós per al seu ús.

Els alumnes de 1r d’ESO que optin per adquirir l’ordinador a través de l’empresa FDOS han de fer un ingrés
al compte corrent (La Caixa o Banc BBVA) del distribuïdor dels ordinadors, amb data límit 15 d’Agost.
Si escolliu una ampliació de garantia o danys accidentals, l’ingrés es realitzarà sumant l’import del portàtil +
l’ampliació o danys accidentals:
(Exemple: 294 + 2 anys danys accidentals 48€ = Ingrés de 342€

LA CAIXA ES54-2100-0614-3902-0011-2138
BANC BBVA ES77-0182-7062-4702-0152-3286
IMPORTANT: en el full d’ingrés s’han d’incloure el CODI: F55 i el nom i cognoms de l’alumne.
(Exemple: F55 Antonio García)
El dia del lliurament dels equips, l’empresa distribuidora, portarà fundes, ratolins, pendrives i auriculars, que
podreu adquirir en efectiu o mitjançant targeta de crèdit. (Per recollir els equips haureu de portar el
comprovant d’ingrés o transferència).- INSTITUT ARNAU CADELL – CODI: F55
-

