
 
 
 

INFORMACIÓ PORTÀTILS CURS 21-22 
 
 
 
Quin ordinador? 
 
Es tracta de tenir un dispositiu propi, senzill per poder realitzar les tasques de l’escola que cada 
vegada van més lligades a entorns a Internet i plataformes digitals. L’ordinador ens ajuda a 
reduir llibres, accedir a continguts digitals a les xarxes, treballar amb la plataforma Educamos i 
Moodle, etc.  
 
Tenir tots i totes el mateix model d’ordinador ens facilita la gestió d’aquests, el suport, el 
control i l’equitat de condicions. Per això la nostra recomanació de tenir tots i totes el mateix 
model de portàtil.  La família decidirà però si vol acollir-se a aquesta proposta o no, el que si 
serà necessari serà tenir un ordinador a l’aula. 
 
Escola Pia de Catalunya, amb els coordinadors informàtics de cada escola, ha fet un estudi de 
mercat per veure quin ordinador tenia bones prestacions i bon preu per aquest servei. Quan 
parlem d’aquest servei ens referim a les tasques habituals d’un alumne a l’escola descartant 
altres usos, estem parlant d’un notebook. 
Després de negociar amb diferents empreses ens hem decidit per l’ordinador Acer TMB311-31 
4/128 i que distribueix l’empresa FLYTECH. Us adjuntem les seves característiques en un altre 
arxiu adjunt. Més info clicant aquí per veure totes les característiques del model (web acer).  
 
 

  
 
 

El preu de l’ordinador és aproximadament 
 de 296€ (cànon Windows i iva inclosos) 

 
 
Com es farà la compra? 
 
1.- L’empresa FLYTECH responsable d’aquesta venda informa en un document de com fer la 
compra via web, a una botiga online.  
 
També des d’aquest espai online, si es vol, es podran adquirir les ampliacions de garantia i 
assegurances que el fabricant ofereix, d’igual manera el pack de maleta i ratolí, tot això és 
optatiu. 
 
 

 
 
Processador Intel Celeron 
Pantalla 11.6´´ 
Memòria RAM 4 GB DDR4  
Disc dur 128 GB SSD  
Targeta gràfica Intel HD Gràfics 
Windows 10  
Color negre 
 

https://www.acer.com/ac/es/ES/content/professional-model/NX.VNFEB.001


 
2.- Finançament:  
 
Si alguna família vol finançar el portàtil (6 o 11 mesos) haurà de trucar a un número de telèfon 
o enviar un missatge a un email que us proporcionarem en el seu moment. El finançament 
és un tràmit que es realitzarà fora de la botiga online.  
 
 
Quan recollir l’ordinador? 
 
L’ordinador hauria d’arribar el mes de setembre. Quan el tinguem us citarem a l’escola per fer 
el lliurament. Caldrà portar el codi que us donarà un cop finalitzeu la comanda. 
 
I quin programari necessita? 
 
L'ordinador que rebrà cada alumne/a és un ordinador personalitzat amb tots els programes ja 
preinstal·lats d'acord amb l'ordinador tipus preparat des d'Escola Pia. 
 
Si teniu qualsevol dubte, poseu-vos en contacte amb nosaltres al correu caldes@escolapia.cat 
 
 
Gràcies. 
 
ESCOLA PIA CALDES 

mailto:caldes@escolapia.cat

