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CIRCULAR PER A LES FAMÍLIES: Orientacions per a la selecció de dispositius digitals 

 
 
 
 
 
Senyores i senyors, 
 
Amb la voluntat de l’Institut Joan Brudieu de continuar avançant amb la digitalització de la pràctica 
educativa, ara que tot el centre està adaptat a les noves tecnologies, es recomana  a l’alumnat nou 
de 1r d’ESO per al curs 2019-2020, així com a l’alumnat nou de la resta de cursos d’ESO, que 
adquireixi, si és que no el té, el seu propi portàtil, al mercat lliure, amb les següents característiques 
mínimes: 
 

 ORDINADORS PORTÀTILS  
DE 11.6’’  O SUPERIOR (RECOMANAT) 

TABLETS * 
DE10,1"  O SUPERIOR (NO RECOMANAT ) 

MAQUINARI  Requisits mínims que hauria de tenir l'equip per ta l de poder dur a terme  
les tasques amb les aplicacions utilitzades al cent re: 

Proces sador  • Intel® Celeron (o similar) • Intel X5 (o similar) 
Memòria  • RAM 4GB DDR4 • RAM 2GB 
Disc dur  • 500 GB S-ATA 64GB (cal tenir en compte que aquests dispo-

sitius tenen poca capacitat 
d'emmagatzematge en comparació amb els 
ordinadors portàtils) 

Connectivitat  • per Ethernet o Wi-Fi • WLAN: 802.11 agn 
Pantalla  • 11.6" HD (1366 x 768) 16:9  • 10.1" 
Connexions  • USB 2.0 / 3.0 / HDMI • 1 x Micro USB 2.0 o 1 x USB 2.0 / 3.0 
Sistema  
operatiu 

• Microsoft Windows 10 • Windows10, per a major compatibilitat amb 
aplicacions i plataformes d'aprenentatge; 
altres sistemes operatius poden no ser 
compatibles. 

PREU   
 • El preu d' un equip amb les 

característiques anteriorment 
esmentades oscil·la entre els 300 
i 350€. 

• El preu d' un equip amb les característiques 
anteriorment esmentades oscil·la entre els 
350 i 500€. 

 
� No recomanem l'ús de Tablets, ja que durant el curs s'utilitzen programes que hi presenten 

incompatibilitat o requereixen l'ús de ratolí i teclat per a poder treballar correctament. 
� Els preus poden variar, els mostrats son una estimació aproximada. 
� Recomanem l’equip dissenyat específicament per a educació que s’adjunta a aquest 

document. 
 
Atentament, 

 
Xavier Falcó i Gres 
Director 
 
La Seu d’Urgell, febrer de 2019 




