Col·legi Santa Maria de Blanes
Centre Concertat

Blanes, 25 de maig de 2020
Benvolgudes famílies
Al Col·legi intentem educar els alumnes en les competències que necessitaran per al seu futur
immediat. Una d’elles està relacionada amb el món de les tecnologies de la informació i la
comunicació (TIC). Pel que fa a l’estudiant, tant personalment com a classe, i depenent
dels cursos, l’ordinador o la tableta és una altra eina que ajuda als diferents aprenentatges.
Durant els cursos 2019/20 pels alumnes de 5è i 6è, així com els d’ESO l’ús d’aquesta eina a les
aules ha estat un èxit i la seva valoració molt positiva. Els aspectes que volem destacar:
•
•
•
•
•
•
•

Necessitat que tots els alumnes puguin disposar del mateix dispositiu.
Que el mestre tingui en tot moment control de l’ús que l’alumne està fent.
Tenir un dispositiu que sigui personal de l’alumne, i en pugui fer ús al llarg de tota
l’escolaritat, començant a 5è EP.
Utilitat múltiple i alhora senzilla. Resistent i fàcil de transportar. Seguretat.
Durabilitat.
Evitar despeses a les famílies amb diferents dispositius i anar eliminant llibres.
Projecte educatiu més enllà del simple aparell.
L’avantatge indiscutible que ha suposat comptar amb aquesta tecnologia en una
situació com l’actual i que no sabem si es tornarà a repetir en el futur.

Després d’analitzar diferents possibilitats, tot consultant experiències d’altres centres, valorant l
anostra pròpia i la tendència educativa futura, el Col·legi ha optat per un ordinador personal
“Chromebook”, igual per a tots els alumnes. Aquest ordinador té unes característiques amb
projecció educativa i recull els aspectes abans indicats.
Els motius que ens han portat a unificar el model de dispositiu són els següents:
• L’alumne només podrà accedir a programes principalment educatius i que es
sincronitzaran tots alhora des del Col·legi.
• És un dispositiu que es connecta a Internet de forma instantània i d’inici molt ràpid.
• Els programes són apps, no necessita antivirus i tot queda guardat al núvol.
• Ells llocs webs es carreguen fàcilment i funcionen amb AdobeFlash.
• Disposa 2 USB tipus C, 2 USB 3.0, wifi 802.11 AC (2 x 2), Bluetooth 4.2, Lector de
targetes micro SD, connexió combinada d’àudio i micròfon.
• És alhora ordinador i tableta tàctil.
• Els programes ja estan incorporats en Google for Education al núvol; no s’han de
comprar.
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Com hem dit, el model d’ordinador escollit és el Lenovo Chromebook 300e (2a Generació).

Característiques principals
Chromebook amb pantalla HD IPS multitàctil 10 punts. Mida 11.6”. Resolució 1366x768.
Model del processador: Intel GLK (MTK)
Memòria RAM: 4GB
Capacitat emmagatzematge: 32 GB
Doble càmera, 720p HD y 5MP frontal
● Teclat resistent a vessaments amb tecles ajustades mecànicament
● Ports i frontisses reforçades
● Resistent a caigudes de fins 29,5”/75 cm
● Mesures: 296mm x 206mm x 21.2mm Pes: 1.31 Kg
Temps bateria: Fins 10 hores, 42 Whr
Les gestions de compra es faran a través de l’empresa especialitzada en aquests temes
(http://ieducando.com) i totes les gestions de compra seran via web.

Serveis inclosos:
●

Llicència de Gestió Google Chrome for Education:

Aquesta llicència permetrà al col·legi poder gestionar i administrar els equips de forma
centralitzada, així com establir diferents polítiques de seguretat per al correcte ús del Chromebook
com a eina educativa.
●

Llicència MobileGuardian

MobileGuardian és la primera i única solució de filtrat web 100% basat en el núvol i dissenyada
especialment per a les escoles. Va més enllà dels tradicionals filtres web.
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Us informem què a la pàgina web de l’escola tindreu a la vostra disposició la botiga online on podeu fer la comanda de l’ordinador tal com us havíem explicat en el període del
1 al 30 de juny.

Compra Chromebook:

Dispositiu + (Assegurança 3 anys + accidents):
●
●
●
●

Chromebook Lenovo 300e (2nd Gen)
Ampliació de garantia a 3 anys (cobreix trencaments per accidents)
Llicència de Gestió Google Chrome for Education
Cànon Digital

● Mobileguardian (Gestor de continguts i seguretat)
PVP: 416.78 € iva inclòs

Les condicions que cobreix l a g a r a n t i a són de 3 anys: cobertura d’errades de
l’operatiu o estructurals realitzats en condiciones normals de funcionament o
manipulació, com caigudes, cops, vessaments, pujades de tensió i danys a la pantalla
LCD integrada.
Heu d’anar seguint els passos que us marqui l’opció que trieu. ( A la web trobareu un tutorial
de com fer la compra)
Data límit per fer la reserva i pagament: 30 de juny

Salut, 24
Tel. 972 33 09 62
Santa Bàrbara, 1 Tel. 972 33 00 91
17300 Blanes (Girona)
http://www.blanes.manyanet.org

manyanetblanes

Col·legi Santa Maria de Blanes
Centre Concertat

Condicions de reserva i pagament:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tots els preus indicats tenen l'IVA inclòs.
Es realitzarà la reserva i pagament mitjançant els enllaços especificats a la pàgina web de
l’escola.
El total del cost del Chromebook s'abonarà en el moment de la reserva mitjançant el registre a
la botiga online.
Si necessita comprar més d'una unitat per tenir diversos fills en el curs on comença el projecte
haurà de realitzar una reserva i compra per cada fill.
La forma de pagament serà via targeta de crèdit / dèbit.
Un cop realitzat el pagament rebran un justificant de comanda amb la confirmació de la seva
compra.
La factura s'emetrà en el moment del lliurament de l'equip a l'alumne, que serà el començament
del període de garantia.
Data límit per fer la reserva i pagament: 30 de juny
Fora d'aquest termini no es podrà assegurar el lliurament al començament de curs.

Condicions de lliurament:
•
•
•

Els Chromebook arribaran directament a l'escola per a la seva preparació i lliurament als
alumnes.
El Chromebook es lliurarà a l'alumne / famílies a principi de curs, configurat per als serveis del
Col·legi amb GSuite for Education.
Un cop lliurat l'equip a l'alumne rebrà factura definitiva de compra al correu electrònic que va
utilitzar per fer la reserva.

Atentament,

La Direcció
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