INSTITUT RONDA & SEMIC
https://insronda.semic.es
En el marc del Pla d’educació digital de Catalunya, el Projecte d’acceleració de la transformació digital desplega
com a una de les intervencions dotar d’equipaments l’alumnat dels centres.
Des del curs 2020-21 s’han dotat als alumnes de 3r,4rt i batxillerat d’equips, i es preveu que durant el curs vinent
2022-23 és doti als alumnes de 1r i 2n d’ESO tot i que a dia d’avui no en tenim més informació.
Davant la incertesa dels nous temps i la necessitat de treballar la competència digital dels alumnes, des del centre
es demana que tots els alumnes portin un portàtil per a que l’alumne pugui treballar de manera individual tant al
centre com a casa.
Per les famílies que vulguin optar per la compra de l’equip des del centre es proposa el següent:
Equip Windows
Robustos, potents i dissenyats per l’aprenentatge. La gamma Probook de HP ofereix equips
econòmics, amb un xassís resistent i amplies opcions de connectivitat.
El model ofertat és l’HP Probook 11 x360 C5

HP Probook 11 x360 C5

Prestacions de l’equip
●

Intel Celeron N4120 Quan Core

●

4Gb de Ram y 128Gb SSD de Memoria unificada

●

Pantalla 11,6” HD 360ª

●

Intel HD Graphics 600 Serie / Dos webcams

●

Windows 10 Pro 64bits Academic

SERVEIS INCLOSOS AL PREU
Servei de suport tècnic CarePack HP + SemicCare, amb una extensió de garantia de 4 anys, una
protecció de danys accidentals cada 12 mesos, disposar d’un equip de cortesia mentre duri la
reparació, suport tècnic HP propi amb el compromís de reparació de 24/48h si es disposa de la
peça i gestió d’incidències des del mateix centre.
CANON DISCS INTEGRATS EN UN EQUIP

PREU TOTAL DE L’EQUIP QUE INCLOU…………………………………………………………………………….483,33€ (IVA INCLÒS)
-

GARANTIA CARE PACK DANYS ACCIDENTALS DURANT 4 ANYS
CANON DIGITAL

OPCIÓ DE COMPRAR PRODUCTES COMPLEMENTARIS:
- FUNDA
- AURICULARS AMB MICRÒFON
- MEMÒRIA USB
- RATOLÍ

COM ES FARÀ LA COMPRA?:
Mitjançant la pàgina web del centre on es penjarà l’enllaç a la E-commerce
(https://insronda.semic.es) que ofereix l’empresa de Lleida SEMIC. Accessible des de qualsevol
tipus de dispositiu (mòbil, tauleta o pc).
Rebrà una notificació via correu electrònic amb la confirmació de la recepció de la seva comanda
i un altre correu amb la validació de la comanda un cop efectuat el pagament.
Podreu consultar la seva comanda en qualsevol moment i les dades del seu compte.
QUIN PLAÇ TINDRÉ PER ADQUIRIR L’EQUIP?:
Durant el mesos de Juny, Juliol i Agost
SI NO HE POGUT FER LA COMPRA, NO LA VULL FER VIA WEB O TINC ALGUN PROBLEMA:
Podreu trucar al telèfon 973 28 08 00 i us resoldran qualsevol dubte.
COM RECOLLIRÉ L’EQUIP?:
Els equips es recolliran a la botiga de SEMIC situada al Carrer Joc de la Bola, 18, 25003 Lleida, o
si així s’indica al mateix centre.
L’empresa SEMIC es posarà en contacte amb vosaltres per acordar la entrega.
MODALITATS DE PAGAMENT:
El pagament es podrà efectuar amb targeta, bizum, amb transferència i amb pagament aplaçat a 3, 6,
12 i 24 mesos (previ estudi de l’entitat financera “La Caixa” i amb una petita despesa d’obertura).
Si es desitja una factura a nom d’empresa també es podrà sol·licitar.
GESTIÓ D’AVARIES:
Si l’equip s’avaria, caldrà que l’alumne o els pares accedeixin al Gescola del centre i doni d’alta
la incidència, amb el número d’avaria, haurà de dipositar el portàtil a consergeria sense
carregador i se li entregarà un equip de cortesia fins que el seu equip sigui reparat.
Si l’alumne ja es troba fora del centre i l’equip encara roman amb garantia, es podrà dirigir
directament al servei tècnic oficial (SEMIC).
PUC PORTAR UN ALTRE EQUIP QUE TINGUI A CASA?:
La compra de l’equip no es obligatòria, sinó recomanable, si es disposar d’un equip a casa per a
poder-lo utilitzar al centre, caldrà que disposi al setembre de tot el programari necessari per a
iniciar el curs (es penjarà a la web de centre) i caldrà que l’equip suporti un mínim de 6h
ininterrompudes obert, ja que no es podrà carregar l’equip al centre, ha de venir carregat de
casa cada dia.
LA COMPRA DE L’EQUIP EXHIMEIX LA UTILITZACIÓ DE LLIBRES DE TEXT?:
No, la compra de l’equip és complementari al llibre de text, cada matèria marcarà els dies en els
que l’alumne/a haurà de portar i utilitzar l’equip al centre.
S’ha d’entendre l’equip com una eina més per a l’aprenentatge de l’alumne i l’assoliment de la
competència digital i sobretot un element imprescindible en cas de futurs confinaments o
docència online.

