CHROMEBOOK
CURS 2022 - 2023

Posant l’infant al centre del seu propi aprenentatge!

Ordinadors portàtils Chromebook

Els Chromebooks són els ordinadors portàtils amb el sistema operatiu (SO) de
Google. És el primer SO de l'era d'Internet, on el navegador és el centre del
sistema i tot s'orienta a la simplicitat i la col·laboració.
Estem acostumats al fet que Internet sigui en els sistemes operatius una
funcionalitat més, una icona al que recorrem immediatament quan hem arrencat
el nostre equip. No obstant això, Internet ja no és una funcionalitat, sinó el lloc on ocorren les coses; on volem
estar immediatament. És a Internet on passem gairebé tot el nostre temps.
ChromeOS neix per solucionar aquest problema en convertir el navegador en sistema operatiu. Això ha
permès la creació de màquines senzilles, que no precisen manteniment, on no pot haver-hi virus i, per primera
vegada, realment multiusuari.

Ús del Chromebook al centre
Com ja sabeu, la nostra escola aplica un programa de digitalització a les aules que implica l’ús de
materials digitals (Moodle, apps, aplicacions online...), accés a Internet, pissarres digitals, etc. Això
implica que a l’ESO es fa imprescindible i obligatori l’ús de l’ordinador per part de l’alumnat.

Més accions i menys esperes
VELOCITAT

Els dispositius Chrome s'inicien en vuit segons i s'activen de forma instantània eliminant els
temps d'espera a classe. A més, permeten carregar pàgines web i aplicacions a gran
velocitat.
Estigues connectat des de qualsevol lloc

MOBILITAT

Els Chromebook es connecten ràpidament a la xarxa Wifi del centre o de casa teva a
l’iniciar-se.
Llarga durabilitat de les bateries que permet treballar tota la jornada escolar
sense carregar el dispositiu.

Sense necessitat de programari antivirus
SEGURETAT

Els dispositius Chrome inclouen una tecnologia de defensa en profunditat que ofereix
diversos nivells de protecció enfront del programari maliciós i als atacs contra la seguretat.

Els dispositius Chrome són cada vegada millors
ACTUALITZACIONS
AUTOMÀTIQUES

Els dispositius Chrome s'actualitzen automàticament quan s’encenen, i per això sempre
tindràs l'última versió del SO Chrome sense haver de fer res. No cal instal·lar
actualitzacions o aplicacions que consumeixin gaire temps.
Eines educatives en el navegador

APLICACIONS

Els dispositius Chrome poden accedir sense problemes al conjunt d'aplicacions
gratuïtes Google Workspace for Education, que inclou eines de productivitat i
col·laboració, així com a les aplicacions disponibles a Chrome Web Store i al
contingut de tota la web.

Tal com el vas deixar
SINCRONITZACIÓ

En utilitzar un dispositiu Chrome, el correu electrònic, les tasques i els projectes de grup
s'emmagatzemen de forma segura en el núvol perquè puguis accedir a la informació siguis
on siguis. Per tant, no t'has de preocupar si un estudiant s’oblida el seu Chromebook, ja
que podrà entrar en un altre ordinador per continuar treballant.

Configurat des del centre
CONTROL

El Coordinador Digital del centre controla les aplicacions instal·lades i configura
remotament els Chromebooks de tot el centre.
També té la possibilitat de controlar l’ús que l’alumne està fent del seu dispositiu.

ASUS Chromebook Flip CR1 (CR1100) 11,6”
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Processador: Intel® Celeron® Dual-Core N4500, 1.1 GHz (4 MB Cache).
Sistema operatiu: Chrome OS.
Chipset: Intel® UHD Graphics 600.
Memòria: 4 GB LPDDR4X SDRAM memoria integrada.
Pantalla: 11.6″ (16:9) HD+ (1366x768) 60Hz antireflectant 45% NTSC.
Emmagatzematge: 32GB eMMC.
Teclat: Teclat Xiclet ES.
Lector de targetes: Multiformat (SD/SDHC/SDXC).
WebCam: Webcam HD.
Connectivitat: Wi-Fi 6 802.11 ax (2x2) integrat.
Bluetooth: Bluetooth® 5.0.

ASUS Chromebook Flip CR1 (CR1100) 11,6”
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Interfície: 1 x COMBO àudio jack, 2 x USB 3.2 Tipus-A (Gen 1), 2 x USB 3.2
Tipus-C amb display i suport d’alimentació
Àudio: Altaveus integrats Estèreo de 2 W amb micròfon.
Bateria: Bateria 47WHrs, 2S1P, 2-cell Li-ion.
Adaptador de corrent: ø 4,0. Adaptador de CA de 45 W. Sortida: 19 V CC, 2,37
A, 45 W. Entrada: 100 ~ 240 V CA, 50/60 Hz universal
Dimensions: 29,46 x 20,49 x 2,06 cm (Amplada x Profunditat x Alçada).
Pes: 1.42 kg.
Seguretat: Tancament Kensington.
Certificats: N/A US MIL-STD 810H grau militar estàndard, EPEAT, Energy Star.

ASUS Chromebook CR1 (CR1100)
Preu Escola Joan Pelegrí: 387,98€ (Iva inclós)
Inclou:
○
○
○
○
○

Chromebook ASUS CR1 (CR1100)
Carregador
Llicència G-Suite for Education
Cànon digital
Gestió Inici

Complements possibles

Ampliació de garantia i assegurança d’accidents per 4 anys:
●

●
●

La reparació dels danys que siguin causats a l’equip i que no permetin el seu
correcte funcionament. No queden coberts els danys que siguin simplement
estètics.
Els danys a l’equip poden ser causats per:
○
Actes malintencionats de tercers, la causa dels quals no sigui política o social.
○
La caiguda de l’equip, cops i col·lisions.
○
Danys per líquids.
○
Sobrecàrregues elèctriques (demostrables).
Danys d’origen intern no coberts per la garantia.
El manteniment inclou el cost de reparació de l’equip, incloent-hi la mà d’obra.

●

L’assegurança és sense franquícia.

●

Complements possibles
ASUS AS1200 sleepbag + ratolí òptic:
●
●

●
●
●

Preparada específicament per a portàtils de 11,6". El pes
total és inferior a 200g.
Un exterior de poliéster 600D repel·lent a l’aigua i
cremalleres gravades amb làser ajuden a protegir els
dispositius de la brutícia i la pluja.
Butxaques posteriors: El compartiment exterior té butxaques
davanteres para bolígrafs i accessoris.
Les corretges interiors fixes ajuden a mantenir el dispositiu
tancat en posició oberta i vertical.
30,24€ IVA inclòs

Complements possibles
ASUS DC200 Dual 4K USB-C Dock:
●

●

L'ASUS Dual 4K USB-C Dock és una
estació d'acoblament 5 en 1 compacta,
portàtil i elegant que ofereix dues
sortides de pantalla 4K, pas de 100 W
de Power Delivery, transferències de 10
Gbps a través de USB-C® i USB
Tipus-A, i gigabit Ethernet.
99,99€ IVA inclòs

ASUS USB 3.0 a ETHERNET(RJ45):
●

●

L'ASUS USB 3.0 a Ethernet
permet connectar el chromebook
per cable a internet a una velocitat
de fins a 1000 Mbps per segon
19,14€ IVA inclòs

Reserves i Mètode de pagament

Tant els cobraments com el lliurament de l’ordinador van a càrrec de Cloud4EDU.
Es pot fer el pagament amb targeta o amb ingrés bancari

IMPORTANT: SI ES DECIDEIX FER INGRÉS BANCARI CAL ANOTAR AL CONCEPTE EL
NOM COMPLET DE L’ALUMNE I DEL CENTRE

Condicions de lliurament:
●

Els Chromebook es lliuraran al centre els primers dies de classe.

Confirmar la reserva
Per conﬁrmar la reserva
cal anar al web
pelegri.cloudedu.cat
Reserva el teu Chromebook a la

BOTIGA online

Formes de pagament
Model 1

Model 2

Pagament del 100%

2 pagaments del
50%

FAMÍLIA

50% de l’import en el moment de la reserva
50% de l’import abans del 25 d’agost mitjançant transferència.
Cal presentar i entregar còpia del justiﬁcant de pagament si es fa
transferència.

GRÀCIES!
Arnau Cristóbal
arnau@cloudedu.cat
+34 620 70 83 09

