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Compra del Netbook i dels
llibres digitals
Netbook Toshiba NB10
El procediment per a l’adquisició del netbook requerit per l’institut es realitzarà a través de l’empresa
FLYTECH i consta de dos passos amb dues dates diferents:
1. Entre el dijous 4/09/14 i el dilluns 15/09/14, les famílies hauran de fer l’ingrés del pagament
de l’ordinador de 294€ en el següent compte corrent:
CATALUNYA BANC (CATALUNYA CAIXA-CX)
ES03 2013 0472 6502 0060 3068
Concepte de l’ingrés: NOM DE L’ALUMNE/A
2. Entre el dimecres 17/09/14 de 9h a 14 h i el dijous 16:30h a 18:30h i amb el rebut de l’ingrés, es recollirà el netbook a la botiga de FLYTECH en la següent adreça:
FLYTECH
C/SARDENYA, 286 08013 BARCELONA
TEL 93.265.54.62
educat@flytech.es
És molt important que al rebut de l’ingrés hi hagi correctament escrit el nom i cognom de l’alume/a , altrament FLYTECH no entregarà el portàtil.
FLYTECH ofereix a més (contactar amb ells per més informació):
• Finançar l’adquisició de l’ordinador portàtil
• Contactar una assegurança voluntària de robatori i trencament de pantalla del netbook.
• L’adquisició d’accessoris per l’ordinador (Bossa + ratolí)
Les famílies poden comprar un altre model de netbook sempre i quan tinguin les mateixes característiques i no és obligatori comprar l’ordinador a Flytech.
Característiques principals del netbook TOSHIBA Satellite Pro NB10:
• Intel Celeron Dual Core N2830 (2,16 GHz, 1MB Cache)
• 4 GB Memòria RAM DDR3 1600 Mhz
• Disc dur 500GB 5400rpm SATA
• Pantalla de 11,6” LED (1366x768) 16:9
• Bateria 3-3100 mAH Mobile Mark 2012 6:48 hores
• Windows 8.1 Pro Acadèmic
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Compra de llibres digitals
Ingrés al compte de LA CAIXA per caixer automàtic o línia obert, com un pagament a tercer.
Cal posar:
• 1r ESO, nom i cognoms de l'alumne/a
• Codi: 0137920 (veureu que apareix “Altres”, no us preocupeu)
• Import 34,70€

Consorci d’Educació

