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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 2020-2021, així com a l’alumnat nou de la resta de cursos d’ESO, de BTX i 
d’FP, 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) 

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

Processador  Intel® Celeron / Intel® Apollo Lake 

Memòria  RAM 4GB DDR4 

Disc dur  SSD 

Connectivitat  Wi-Fi 

Pantalla  11.6" HD (1366 x 768) 16:9 

Connexions  USB 2.0 / 3.0 / HDMI 

Sistema operatiu  Microsoft Windows 10 

PREU 
 El preu d' un equip amb les característiques anteriorment 

esmentades oscil·la entre els 300 i 350€ (Els preus poden variar, 
els mostrats són una estimació aproximada) 

 
 No recomanem l'ús de tauletes, 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. En cas de 
decidir adquirir una tauleta, recomanem que tingui Windows 8 o 10 per tal d’evitar problemes 
de compatibilitat amb aplicacions i plataformes d’aprenentatge; altres sistemes operatius poden 
no ser compatibles. 

 Cal tenir en compte que aquests requisits són els mínims recomanats per desenvolupar les 
tasques educatives, altres usos poden requerir més potència (gaming, edició de vídeo o 3D). 

 Recomanem que a l’hora de comprar l’ordinador també es tingui en compte el servei post-venda 
(garantia i assistència tècnica) de la vostra confiança, ja que és convenient que els equipaments 
informàtics tinguin un manteniment freqüent per tal de garantir que funcionin a ple rendiment. 

 Hem recollit propostes de les ofertes educatives d’empreses locals (Beep, Microseu, Semic) i 
de l’empresa IDDINK (que enguany afegeix ordinadors de segona mà juntament amb els seus 
llibres i ordinadors nous). Aquestes propostes són orientatives. Podeu comprar l’equipament al 
proveïdor que vulgueu. 

 Cal tenir present que els ordinadors de segona mà ofereixen un preu millor, però poden tenir 
petits desperfectes i/o no oferir el mateix rendiment que quan eren nous. Recomanem consultar 
les condicions del venedor si decidiu adquirir un d’aquests equipaments. 
 

Atentament, 

 
Xavier Falcó i Gres 
Director 
La Seu d’Urgell, maig de 2020 
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1 Equips Windows  
Robustos, potents i dissenyats per l’aprenentatge. Ajudi als alumnes a crear, col·laborar i aprendre amb els nous 

HP Stream i Probook. Fabricats per als entorns mes exigents, les aules. 

 
 Econòmics, prims idivertits 

La gama Stream i Probook d’HP ofereix un divertit disseny per a qualsevol escola. Amb un xassís prim y rugueritzat 

de línies definides, esterilitzat i que s’obra 180º o 360º per poder compartir el contingut fàcilment. 

 
 Seguretat, durabilitat, connectivitat 

Laeducacióexigeix unsequips amb unescaracterístiques superiors. Els HPStream i Probook inclouenunampli 

ventall d’opcions de seguretat millorada, com també un xassís resistent y opcions de connectivitat per adaptar-se 

específicament a les seves necessitats. 

 
1.1. HP Stream 11 Pro 

 
1.1.1. Prestacions de l’equip 

 
 Intel Celeron N4000 de 2 nuclis 

 4Gb de Ram y 128Gb SSD de disc dur 

 Pantalla 11,6” WLED 1366x768 HD y 180º de apertura 

 Intel HD Graphics 500 

 Windows 10 Pro Academic 

 WIFI 802.11ac 2x2 + Bluetooth y Gigabit Ethernet 

 Bateria de 2 Cel·les de llarga duració (Fins a 11 hores) 

 1.29 Kg de pes 

 
1.2. HP Probook 11 x360 G5 

 
1.2.1. Prestacions de l’equip 

 
 Intel Celeron N4120 de 4 nuclis 

 4Gb de Ram y 128Gb SSD de disc dur 

 Pantalla 11,6” WLED 1366x768 HD TouchScreen amb 

capacitat de 360ª i protecció Gorilla Glass 3 

 Intel HD Graphics 600 Series / Possibilitat de dos webca 

 Windows 10 Pro Academic 

 WIFI 802.11ac 2x2 + Bluetooth y Gigabit Ethernet 

 Bateria de 3 Cel·les de llarga duració (fins a 8 hores) 

 1.45 Kg de pes 
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1.3. HP Probook 430 G7 
 

1.3.1. Prestacions de l’equip 
 

 Intel Pentium Gold 6405u 

 4Gb de Ram y 128Gb SSD de disc dur 

 Pantalla 13,3” 1920x1080 FullHD amb capacitat de 180ª 

 Intel HD Graphics 620 Series 

 Windows 10 Pro Academic 

 WIFI 802.11ac 2x2 + Bluetooth y Gigabit Ethernet 

 Bateria de 3 Cel·les de llarga duració (fins a 10 hores) 

 1.18 Kg de pes 

 
1.4. HP Probook 435 G7 

 
1.4.1. Prestacions de l’equip 

 
 AMD Ryzen 34300u 

 4Gb de Ram y 128Gb SSD de disc dur 

 Pantalla 13,3” 1920x1080 FullHD amb capacitat de 3 

 AMD Vega 8 series 

 Windows 10 Pro Academic 

 WIFI 802.11ac 2x2 + Bluetooth y Gigabit Ethernet 

 Bateria de 3 Cel·les de llarga duració (fins a 11 hores) 

 1.38 Kg de pes 

 
 

Serveis de suport tècnic CarePack HP + SemicCare 

¿On estaria elseu centre sense els seus ordinadors? “La resposta: Novulgui saber-ho…” Per això HP ofereix els 

serveis CarePack per a tots els dispositius personals, Junt als serveis SemicCare, ampliem la seva 

 Extensions de garantia de fins 5 anys 

 Possibilitat de protecció para danys accidentals 

 Servei tècnic HP propi y gestió de incidències centralitzada. 
 
 
 
 
A part dels models ofertats tenim un ventall més ampli de portàtils, tant en models com en marques. 
Els podrem atendre a Llorenç Tomàs i Costa 12 baixos – La Seu d’Urgell- al telèfon 973353928 i mitjançant correu 
electrònic  jobiols@semic.es 
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