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CURS 2020-2021 
“EXPLORA, APRÈN, COMPARTEIX…”

Benvolgudes famílies: 
Ja sabeu que l’Institut d´Auro participa al projecte “Educat” impulsat pel Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Aquest projecte persegueix la incorporació i ús 
de les tecnologies de la informació i de la comunicació com a instrument imprescindible per a 
la realització dels aprenentatges que es fan en l’àmbit escolar. És per aquesta raó que durant 
el curs 2020-2021 els alumnes necessitaran un portàtil des del primer dia, per fer seguiment de 
bona part de les classes i activitats escolars.

El model que les famílies haureu d’adquirir a través de l’empresa FDOS Software SL és el 
següent:

ACER Chromebook 11 C733
4GB, eMMC32GB
Llicència de GOOGLE inclosa 
2 anys de garantia.

                
277€ (IVA, cànon i llicència Google inclosos)

                                  
Ampliacions de garantia i danys accidentals:
A banda del portàtil, les famílies que ho desitgin també poden adquirir una ampliació de 
garantia per danys accidentals. Són els danys produïts al producte per un esdeveniment 
imprevisible, sobtat, involuntari i fortuït que impedeixi el funcionament normal del bé 
assegurat o sigui perillós per al seu ús.

Preus:
1 any danys accidentals – 20€ (IVA inclòs) 
2 anys danys accidentals – 48€ (IVA inclòs) 
3 anys de garantia + 3 anys danys accidentals – 55€ (IVA inclòs) 
4 anys de garantia + 4 anys danys accidentals – 69€ (IVA inclòs) 

Condicions danys accidentals:
Trencadissa de pantalla: 30€ de franquícia 2 reparacions màxim a l’any.
Altres danys accidentals: 5€ de franquícia 2 reparacions màxim a l’any.
Si escolliu una ampliació de garantia o danys accidentals, l’ingrés serà la suma de l’import del 
portàtil + l’ampliació o danys accidentals.
(Exemple: 277€ + 2 anys danys accidentals 48€ = Ingrés de 325€)

Cal fer la compra a través de la pàgina web educat.fdos.net abans del dia 15 
d’agost de 2020.

Chrome OS
11.6” HD IPS 
Intel® Celeron® N4000
4gb’s de RAM
32 gb’s Emmc
12 hores de bateria
2 USB’s C 
Webcam obertura de 88 
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Pas 1. Registrar-se Pas 2. Introduir les dades personals de 
l’ALUMNE/A i el codi de centre

           CODI: 02F92

Pas 3. Fer la comanda de l’ordinador (i les 
ampliacions de garantia opcionals, si ho 
desitgeu).

Pas 4. Comprovar els articles que heu seleccionat

Si escolliu una ampliació de garantia o danys 
accidentals, l’ingrés a realitzar serà la suma de 
l’import del portàtil més l’ampliació o danys 
accidentals.
 (Exemple: 277€ + 2 anys danys accidentals 48€ = 
Ingrés de 325€)
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Pas 5. Introduir les dades del 
pare/mare/tutor legal per fer la factura

El dilluns 7 de setembre, de 10 a 12, es realitzarà el lliurament dels 
equips al centre. L’empresa distribuïdora portarà fundes, ratolins, llapis de memòria i 
auriculars  que es podran adquirir mitjançant pagament en efectiu o targeta de crèdit. Per 
recollir els equips caldrà portar el comprovant de la compra.

INSTITUT D´AURO– CODI: 02F92


