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INSTRUCCIONS EN RELACIÓ AL PROJECTE DIGITAL CURS 2022-23
Apreciades famílies,
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 2022-2023.
2. A l'IES Joan Coromines, cada alumne ha d'acudir al centre amb el seu ordinador portàtil com a

instrument habitual per treballar els materials digitals corresponents a cada curs.
3. L’ordinador pel proper curs és el Acer Travelmate TMB311-32, amb el sistema operatiu preparat

pel centre. Es tracta d'un equip fabricat especialment pel mon educatiu, on destaca la llarga
durada de la bateria, la resistència dels seus materials i la velocitat del seu disc sòlid SSD. No
es recomana cap altre model.

4. Característiques:

• CPU N5100 Quad core.
• 4 GB de ram DDR4.
• 128GB de disc sòlid SSD.
• Fins a 12 hores de bateria.
• 11.6' de pantalla.
• Bluetooth 5.0.
• USB 3.2.
• Càmera webcam amb tapa.

• Estàndard militar MIL-STD 810G.
• Teclat mecànic resistent a líquids.
• wifi AC i port ethernet Gigabit.
• 1.4 Kg de pes.
• Gravació del nom de l'alumne.
• Garantia Onsite de 3 anys i restauració

gratuïta del sistema.
• Preu 309€, iva i canon inclòs.

Cal fer la reserva del portàtil fins el 10 d'agost a la botiga, després d'aquesta data no es podrà
serigrafiar el nom de l'alumne: 

5. PcBox – Vinaròs, Avinguda del País Valencià, 11. (Telf. 964455660). La botiga ofereix facilitats
de pagament i possibilitat de contractar una assegurança de trencament.

6. No s'atendran les incidències d'altres d'ordinadors diferents al recomanat des del centre. Els
ordinadors dels alumnes només tindran instal·lat el sistema operatiu Linux preparat pel centre,
que inclou els programes necessaris pel treball a l’aula. Els alumnes que vulguen re-aprofitar un
ordinador del que ja disposen, l’hauran de portar preparat amb Ubuntu a començament de curs i
ensenyar-lo al coordinador d'informàtica.

7. S'ha de personalitzar amb una etiqueta (nom, cognoms i curs) l'ordinador i el carregador.
8. Si el seu fill/filla pertany a Xarxa Llibres no haura de fer el pagament de les llicències dels llibres

digitals. En cas de no ser de Xarxa llibres, el pagament s’efectuarà fins el 10 d'agost al compte
corrent de la Caixa Rural ES58 3162 1201 0511 53797228, indicant al concepte nom i cognoms
de l'alumne i el curs que farà. Per exemple: Mateu García Gómez – 2ESO. 

9. L'ingrés a efectuar pels alumnes d'ESO es produirà en un dels següents casos:
10. Alumnes d'ESO sense Xarxa Llibres, 65€: Pack de llibres digitals de l'editorial TEIDE, (totes les

assignatures menys anglès) i  llibres digitals d'anglès de l'editorial  Burlington Books (Way to
English).

11. Els alumnes repetidors sense Xarxa Llibres, i amb llicències del curs anterior, només pagaran
16€ pels llibres d'anglès. 

12. L’alumnat utilitzarà al llarg de la seva vida educativa el correu electrònic que els ha atorgat
Conselleria i que podeu consultar a la Webfamilia.

13. 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  al  tutor
degudament signat, a començament del curs.


