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Nº  

1.  Objectiu -Millora del rendiment acadèmic i dels resultats. 
-Millora de la qualitat educativa. 
-Adaptar-se a la nova realitat educativa. 
-Eliminar els llibres de les àrees instrumentals (Estalvi econòmic). 
-No implica l’eliminació de manera radical del format paper. 
-Potenciar les ganes d’aprendre de l’alumnat. 
-Fer feina en la consola Workspace del centre: @ceipescolagraduada.eu 
-Fer feina en un entorn segur (Lazarus) 

2.  Model Chromebook 
ACER C733 

 

www.iconoguia.com 

3.  Empresa Soluciones informáticas ICONO S.L. 

4.  Condicions -Chromebook a les àrees instrumentals. 
-Llibres a les àrees de Socials i Naturals. 

5.  Avantatges -Inversió a 7 anys vista (estalvi en llibres). 
-Continuïtat amb els instituts adscrits (passen als IES amb el seu dispositiu). 
-Garantia de producte amb servei tècnic “insitu”. 
-Les famílies es podran adherir al Programa Finançament de llibres (àrees no 
instrumentals). 
-Només despesa de llicències digitals (ajudes des del centre si ens concedeixen 
les subvencions adients). 
-Google classroom. 
-Cas confinament (pla de digitalització del centre). 

6.  Càlcul de la 
inversió 
econòmica 

-Preu del dispositu 249€ + llicència Google 41,14€ + canon digital 6,60€ = 296.75€ - 15€ 

desct. = 281,75€ 

-(Estalvi aproximat : en 3 anys -175€ / en 7 anys -775€) 
 

-Llicències digitals (cal afegir-les encara que el centre intentarà fer-se càrrec) 
Aprox= 30€ 

7.  Formats de 
compra dels 
dispositus 

-Tenda virtual (amb codi del nostre centre). 
-Lladriola (en mesos successius). 
-Doble quota. 
-Única quota. 
-Finançament amb Bankaixa. 
-Poden afegir els extres que les famílies estimin 
oportú però el centre només exigeix el pack 
bàsic. 

-ICONO S.L. es compromet a fer la 
formació de les famílies i als 
enrolaments dels dispositius a la 
xarxa del centre. 
-El que vulgui pot anar a la tenda 
física fer la compra:  

C/ Carrer del Parc, 41, LOCAL 2, 
07014 Palma (Poble Espanyol) 

8.  AMIPA  AMIPA ajuda a les famílies en el prèstec 

9.  DATA 1 setembre (totes les famílies han de tenir el chromebook) 

10.  Pàgina web Tota aquesta informació romandrà penjada a la pàgina web del nostre centre: 
www.ceipescolagraduada.eu 

 

http://www.ceipescolagraduada.eu/

