
 

 

   

 

 
PROJECTE DIGITAL IES PARE VITÒRIA 

 

És de vital importància que tot l’alumnat tinga la tauleta digital en les condicions òptimes 

per poder treballar amb les plataformes digitals, aquest curs hem decidit recollir-les per 

poder-les preparar millor, durant el mes de juliol el tècnic les revisarà i contactarem amb les 

famílies si detectem alguna incidència. 

 

Us expliquem com heu de procedir segons la vostra situació: 

 

1.- LA TAULETA ESTÀ EN BONES CONDICIONS: 

 
Heu de fer el pagament del manteniment (DMCS), teniu les instruccions en el següent 

enllaç: MANTENIMENT 

Per al bon funcionament del projecte és necessari que tots tingueu pagat aquest servei. 
Teniu un apartat al formulari de matrícula on heu d’adjuntar el justificant de pagament. Si 
aquest servei no està pagat, les incidències no es poden resoldre ràpidament i interfereixen 
en el funcionament diari de les classes. 
Aquest servei inclou: 
 

▪ Perfils d'ús, seguretat i control de les aplicacions 

▪ Llicencia AulaWeb 

▪ Accés il·limitat a suport des del CallCenter 
▪ 100% de la mà d'obra i substitució. Si la teua tauleta ha d’anar a taller et deixaran 

una tauleta de substitució per poder continuar treballant fins que la reparen. 
▪ Cobertura de sinistres amb tarifa plana. Si tens un accident i es trenca, sols pagaràs 

49,90 € per la reparació. 
 
2- LA TAULETA ÉS ANTIGA O ÉS NOVA PERÒ NO FUNCIONA CORRECTAMENT: 

 

L'empresa ofereix, a totes les famílies de l’IES PARE VITÒRIA, poder adquirir una tauleta 

de les noves amb l'opció de pla renove . 

Tindreu un descompte directe en la compra de la nova ORBYS TAB F21. 
 

• CLICKTAB F19/ F20: 69,90 € (IVA INCLÒS) 
 

Teniu les instruccions de compra en el següent enllaç: PLA RENOVE 

Si esteu interessats en fer la compra amb el pla renove, heu d’adjuntar al formulari de 

matrícula el justificant de pagament i portar el carregador i teclat (si no l’heu lliurat) a 

consergeria de l’institut, abans del 26 de juliol. Us han de donar un justificant de lliurament. 

 

 

Si teniu qualsevol dubte o necessiteu ajuda podeu contactar per correu electrònic: 

secret.03000394@edu.gva.es (secretari).   

 

https://gvaedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/am_gisbert_edu_gva_es/EcACofCSk8tPs3dCB1-Ojd4BAxh24EJT48ENpaq-ngbRVw?e=R9A0bA
https://portal.edu.gva.es/iesparevitoria/wp-content/uploads/sites/72/2022/06/TAULETES-PLA-RENOVE-2022-2023.pdf
mailto:o.llorens@edu.gva.es

