Curs 2018-2019
Benvolguts pares/mares:
Com ja sabeu, els alumnes de l’Institut Joaquima Pla i Farreras treballen amb recursos digitals, i no fan servir llibres en
paper. Per aquest motiu, els vostres fills necessitaran una dispositiu portàtil des del primer dia de curs. Tot seguit us
fem arribar les característiques de la tauleta i el seu import, que inclou:

ACER SPIN 11 R751 360o (portàtil + tauleta 2 en 1)
4GB RAM + 32 GB de disc emmC + pantalla tàctil





Amb llicència de Google
Sistema Chrome OS (permet també apps Android)
Compleix l’standard MIL-STD 810G
2 anys de garantia.

AMPLIACIONS GARANTIA:
-

Ampliació de garantia + danys accidentals a 4 anys.
Trencadissa de pantalla: 30€ de franquícia i 2 reparacions màxim a l’any.
Altres Danys Accidentals: 5€ de franquícia i 2 reparacions màxim a l’any.

DANYS ACCIDENTALS: és el dany produït al producte per un esdeveniment imprevisible, sobtat, involuntari i fortuït que
impedeixi el funcionament normal del bé assegurat o sigui perillós per al seu us.

PREU TOTAL (amb ampliació a 4 anys de garantia + danys accidentals):

406€ (IVA inclòs)

Tots els alumnes de 1r d’ESO han de fer un ingrés al compte corrent (La Caixa o Banc BBVA) del distribuïdor dels
ordinadors, amb data límit 15 d’Agost.
Es pot fer un únic pagament o fer-ho en diferents terminis. Us proposem la següent opció:
150 € durant el mes de juny
150 € durant el mes de juliol
106 € fins el 15 d’agost

BANC BBVA ES42 0182 7062 4002 0179 9933
IMPORTANT: en el full d’ingrés s’ha d’incloure el CODI F38 i el nom i cognoms de
l’alumne. (Exemple: F38 Antonio García) És important que aquestes dades es posin al concepte de
l’ordenant i també del beneficiari. Recordeu conservar el comprovant/s bancari/s ja que s’haura/n de
mostrar el dia de l’entrega de les tauletes.

ATENCIÓ: És imprescindible disposar d’una funda per protegir el dispositiu de possibles
trencaments.
El dia 12 de Setembre de 2018 es realitzarà el lliurament dels equips al centre, des de les 17:00 hores fins les 19:00
hores. L’empresa distribuidora, portará fundes, ratolins, pendrives i auriculars, que es podran adquirir en efectiu o
mitjançant targeta de crédit. (Per recollir els equips caldrà dur el comprovant d’ingrés o transferència)

Si no ho heu fet abans, en aquest enllaç (http://goo.gl/t2DKEP) o bé
escanejant el codi QR podeu introduir les dades per la vostra factura.
Aquesta no pot anar a nom d'una empresa, donat que aquest és un
producte exclusiu per a educació. En cas que es vulgui fer constar les dades
d'una empresa, heu de tenir en compte que la garantia és de només un any
i no hi ha cobertura per danys accidentals.
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