CHROMEBOOKS
CURS 2019 /2020

Els alumnes de 1r d’ESO de l’IES Josep Font Tries
per al curs 2019/2020 necessitaran un suport
informàtic per a moltes de les seves classes i
activitats diàries a l’aula i a casa seva. Pot ser
qualsevol ordinador portàtil amb connexió a
internet, encara que des del Centre recomanam (si
no ho teniu ja) l’adquisició d’un Chromebook.
Si vos decantau per aquesta opció, el centre s’ha
posat en contacte amb la empresa ICONO que
serien els responsables de, a més de facilitar-vos l’equip, fer-se càrrec del manteniment i
assegurança durant els quatre anys d’escolarització a l’ESO al nostre institut.

Necessitam un Chromebook. Com ho he de fer per adquirirne un?
1. Ves a la web de la empresa ICONO: edu.icono.cat > Pàgines > Tienda online.
2. Una vegada a la tenda, introdueix el codi de centre 07013164.
3. Fes la reserva del teu equip (Chromebook + llicència + Canon digital) = 340,70
€.
4. Pots contractar (opcional) l’assegurança(1) (Plan de Servicio ampliado 4 años
acer), per quatre anys = 69 €.
5. Hi ha altres complements opcionals a la tenda online (funda, ratolí, etc.)
6. Els productes comprats seran enviats directament a l’institut i se lliuraran a
l’alumnat el primer dia de curs.
7. En el cas de marcar la opció de finançament a 12 mesos a la web en el moment de
fer la reserva, rebreu un correu electrònic d’ICONO on se vos demanarà que
adjunteu tota la documentació necessària.

Ja tenim un Chromebook.
1. Com que canviau de centre i de sistema G Suite, s’ha d’abonar la llicència Google.
El preu és de 28 € pels quatre anys. S’ha de fer un ingrés al compte de l’institut de
28 € amb concepte: “Llicència Google_nom de l’alume”.2. El Centre Gestionarà directament l’assegurança(1) de l’equip que es farà per un
any (opcional). El preu de l’assegurança és de 25 € pel curs 2019/2020. En cas
d’optar per contractar-la, s’haurà de fer un ingrés al compte de l’institut de 25 €
amb concepte: “Assegurança Chromebook_nom de l’alumne”.

(1) L’assegurança és opcional, encara que recomanable. En cas de tenir l’assegurança contractada, el
centre gestionarà les reparacions i oferirà un Chromebook de substitució fins que s’hagi reparat
l’equip.

