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INSTRUCCIONS DEL PROJECTE DIGITAL (Curs 2016-2017)

Distingits senyors,

1. Aquest document està adreçat a totes les famílies d’alumnes que cursaran qualsevol
dels nivells de la ESO al nostre centre el proper curs 2016-2017.

2. Després de dos anys  treballant en alguns grups de la ESO amb llibres o materials
digitals i on cada alumne portava el seu ordinador portàtil com a eina de treball, pel
proper curs, tots els alumnes hauran de vindre a classe amb el seu portàtil per accedir
als materials digitals.

3. El model d’ordinador provat i   recomanat   des del centre és l'Acer Travelmate B117-M.
Es tracta d'un equip fabricat especialment pel món educatiu. Característiques:

• CPU Quad core
• 4 GB de RAM DDR3
• 128GB de disc sòlid SSD
• Fins a 12 hores de bateria
• 11.6'' de pantalla
• Bluetooth 4.0

• USB 3.0
• WIFI AC
• 1.4 Kg de pes
• Fabricat amb materials resistents
• Garantia Onsite de 2 anys
• Preu 279€, IVA inclòs.

És convenient fer la reserva del portàtil el més prompte possible. Les botigues que ens han
assegurat que disposen d'ell al preu ofert de 279€, amb facilitats de pagament, possibilitat
de contractar una assegurança de trencament i de gravar el nom al portàtil, són:

• InforService - Benicarló, Carrer Joan XXIII, 20. (Telf. 964467059).
Reserva fins el 30 de juny.

• PcBox – Vinaròs, Avinguda del País Valencià, 11. (Telf. 964455660).
Reserva fins el 30 de juny.

• Es pot preguntar a d'altres botigues i els facilitarem la còpia del disc. 

4. Cas que l'alumne vulga fer servir  un equip propi,  no recomanat, l'haurà de portar al
centre el 7 i 8 de Juliol, amb la bateria carregada, per validar els següents punts:

• Només hi ha instal·lat el sistema operatiu Lliurex.
• Durada de la bateria suficient per treballar tot un matí.
• Funcionament correcte de la connexió wifi. 

5. En tots  els ordinadors dels  alumnes  es treballarà  només  amb el  sistema operatiu
Lliurex i els programes considerats bàsics pel treball a l’aula.

6. S'ha de personalitzar amb una etiqueta (nom, cognoms i curs) l'ordinador i el carregador.

7. El  pagament de les llicències dels  llibres  digitals  s’efectuarà  al  mes de  setembre,
després que cada tutor lliure a cada alumne la carta de pagament corresponent a les
llicències de llibres de text digitals que farà servir. El preu variarà entre els 105€ i els
120€, depenent del curs i de les matèries optatives triades.

8. Per  garantir  un  ús  educatiu  correcte  dels  ordinadors,  les  famílies  hauran  de  llegir  el
document adjunt de  “NORMES DEL PROJECTE LLIBRE DIGITAL”  i retornar   el resguard   a la
secretaria degudament signat, a començament del curs.


