Adquisició de la tauleta tàctil a
Samsung Educació Curs 2019-2020
Recordem que no s’ha de fer cap despesa en llibres de text i que la tauleta que ara es compra
servirà per a TRES anys d’escolarització (1r a 3r d’ESO). A 4t d’ESO es farà una revisió del
dispositiu i si no es troba en bon estat es demanarà una renovació per una altra tauleta o
ordinador portàtil.
No s’autoritza l’ús de dispositius de característiques diferents a les indicades.
És molt important que es contracti una assegurança que cobreixi possibles danys per
caigudes, trencament de pantalla o robatori.

1.1. Característiques dels dispositius
Els dispositius de l'alumnat tindran un ús intensiu al llarg de la seva vida útil. És molt important
tenir en compte la robustesa dels materials, el tipus de disseny (ergonomia, capacitat d'absorció
d'impactes) i la qualitat dels components.

1.2. MÈTODES d’adquisició de la tauleta
MÈTODE 1: Compra a Samsung Educació
Aquest curs continuem treballant amb Samsung Educació Espanya, basant-nos en la robustesa,
seguretat i la dotació de recursos i eines amb què aprofitar encara més el potencial didàctic que
ofereixen els dispositius mòbils a l'aula.
Aquest pla educatiu proporciona, entre
d'altres, els següents aspectes fonamentals a
tots aquells dispositius adquirits a través de
FOREDU Solutions S.L. dins el marc de
Projecte Educatiu Samsung:
●

Garanties Samsung B2B (garantia
Business de Samsung), amb els quals
la gestió d'avaries està a l'altura dels
requisits del nostre centre, oferint
recollida, reparació i devolució en
menys de 8 dies hàbils.

CARACTERÍSTIQUES DEL DISPOSITIU:
Galaxy Tab A T510 (10.1", 32GB, WiFi, 2019)
● Pantalla de 10.1" 1920 x 1200
(WUXGA)
● Processador Octa-Core
●

Fins 13 hores de reproducció de
vídeo
● RAM 2.0 GB
● Bateria 6150mAh mAh
● Pes: 470 g
●

Emmagatzematge 32 GB + ranura
para microSD fins 512GB
● Càmera posterior de 8MP i frontal de
5MP
● Carregador USB Type-C
●

●
●
●
●

SO: Android 9.0 (Pie)
Bateria 6150mAh mAh
Pes: 470 g
Bluetooth - GPS - GLONASS - Beidou –
Galileo - Aceleròmetre

PREU FOREDU SOLUTIONS: 173,55 € + IVA 21% = 209,99 €
(OPCIONAL) Funda de protecció para Galaxy TAB A 10.1. Especial per entorns educatius.
Amb protecció en les vores per caigudes. Inclou suport en forma de faristol. Amb certificació CE i
normativa ROHS (restricció de substàncies perilloses en aparells electrònics). El preu de la funda
és:
PREU FOREDU SOLUTIONS: 20,67 € + IVA 21% = 25,01 €
ASSEGURANÇA: La compra del dispositiu no inclou assegurança per trencament o
robatori i els recomanem la seva contractació (per exemple via assegurança de la llar).
Si opten per aquest mètode d’adquisició de la tauleta, hauran d’abonar la quantitat de 220,00 €
(en cas d’adquisició del dispositiu) o 245 € (en cas d’adquisició del dispositiu + funda de
protecció) segons les formes de pagament descrites a continuació abans del dia 31 de juliol de
2019. El lliurament dels dispositius està previst el 7 de setembre de 2017 de 12 a 14h al
mateix centre.
Tot i què la compra de la tauleta es realitza a FOREDU Solutions SL, el pagament es realitzarà a
través del centre. Les opcions són les següents:
Transferència
bancària

Pagament per
caixer amb
qualsevol
targeta de crèdit
o dèbit

Poden realitzar una transferència bancària indicant les següents dades:
● Entitat / BIC : Banc Sabadell / BSAB ESBB
● Compte bancari / IBAN: ES34 0081 0092 1100 0132 4938
● Concepte: Nom de l'alumne/a i curs + TABLET SAMSUNG
● Quantitat a ingressar: 220,00 € o 245,00 €.
Poden realitzar el pagament a través dels caixers de Banc Sabadell de forma gratuïta. Per a
realitzar els pagaments s'ha de seguir les següents instruccions:
1. Anar a un caixer de Banc Sabadell.
2. Introduir una targeta de crèdit o dèbit de qualsevol entitat o una llibreta de Banc
Sabadell.
3. Prémer: ➥ Operacions (si vostè és client de Banc Sabadell).
4.
5.

➥ Pagaments a tercers (si vostè no és client de Banc Sabadell).
Prémer el codi de l'"INSTITUT MONTGRÒS" : 1206
Confirmar que l'entitat és la desitjada.
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6.
7.
8.
9.

220,00 €
245,00 €

Escollir l'opció/import desitjat:
Concepte: Nom de l'alumne/a i curs.
Recollir els 2 resguards, el primer per a l'institut i el segon per a vostè.
Recollir la targeta o llibreta.

Abonament en Poden realitzar l'abonament en una oficina del Banc Sabadell indicant les mateixes dades que
oficina bancària en el cas de transferència bancària, però amb un cost addicional de 5 €.

MÈTODE 2: Adquisició lliure del dispositiu
En aquest cas, els requisits mínims dels dispositius han de ser:
○
○
○
○
○

Pantalla de 10”
2 GB de memòria RAM
32 GB de emmagatzematge
Sistema operatiu Android
Imprescindible funda (que sigui el més resistent possible).

En cas de necessitar més informació al respecte, demaneu-la al centre. Podeu escriure a
insmontgros@xtec.cat o trucar al 93 896 12 20 i preguntar per la coordinació TIC-TAC.

