Material necessari per 1r d’ESO. Curs 2022-2023
1. Adquisició de la tauleta tàctil per al curs 2022-2023
Us recordem que no s’ha de fer cap despesa en llibres de text i que la tauleta que ara es
compra servirà per a TRES anys d’escolarització (1r a 3r d’ESO). A 4t d’ESO es farà una
revisió del dispositiu i si no es troba en bon estat es demanarà una renovació per una
altra tauleta o ordinador portàtil.
No s’autoritza l’ús de dispositius de característiques diferents a les indicades.
És molt important que es contracti una assegurança que cobreixi possibles danys com,
per exemple, caigudes o trencament de pantalla.
La recomanació de compra de la tauleta Samsung està originada en l’experiència
positiva acumulada durant cursos. El centre no té cap conveni, ni cap guany relacionat
amb l’empresa Samsung.

1.1. Característiques dels dispositius
Els dispositius de l'alumnat tindran un ús intensiu al llarg de la seva vida útil. És molt important tenir en
compte la robustesa dels materials, el tipus de disseny (ergonomia, capacitat d'absorció d'impactes) i la
qualitat dels components.

1.2. MÈTODES d’adquisició de la tauleta.

MÈTODE 1: Compra a Samsung Educació.
Aquest curs continuem treballant amb Samsung Educació Espanya, basant-nos en la robustesa,
seguretat i la dotació de recursos i eines amb què aprofitar encara més el potencial didàctic que
ofereixen els dispositius mòbils a l'aula. Aquest pla educatiu proporciona, entre d'altres, els següents
aspectes fonamentals a tots aquells dispositius adquirits a través de FOREDU Solutions S.L. dins el
marc de Projecte Educatiu Samsung:

•

3 ANYS DE Garantia oficial Samsung
Business (1 any de regal)1, amb els quals
gestió d'avaries està a l'alçada dels
requisits del nostre centre, oferint recollida,
reparació i devolució gestionat per
Samsung Empreses.

1.- Cobertures: https://www.samsung.com/es/support/warranty/

la

CARACTERÍSTIQUES DEL DISPOSITIU:
●Samsung Galaxy Tab A8
●Pantalla de 10.5"
●Processador Octa-Core
●Fins 13 hores de reproducció de vídeo
●RAM 3.0 GB
●Emmagatzematge 32 GB + ranura para
microSD fins 1 TB
●Càmera posterior de 8MP i frontal de 5MP

●Carregador USB Type-C
●SO: Android
●Bateria 7040 mAh
●Pes: g
●Bluetooth - GPS - GLONASS - Beidou –
Galileo - Acceleròmetre

PREU FOREDU SOLUTIONS: 209 € amb enviament al domicili i IVA inclòs
i amb 3 anys de garantia oficial Samsung.
També està inclòs el servei de substitució de tauleta en cas d’avaria.
És obligatori la compra d’una funda adient a la tauleta. FOREDU S.L. recomana una d’aquestes
dues opcions:

SISTEMES D’ALTA PROTECCIÓ (OPCIONAL):
1.FUNDA TARGUS PROTEK: funda de categoria militar. Amb cantons
reforçats per a resistir impactes laterals i amb una membrana de cobertura de
la pantalla durant el transport a la motxilla. A més, la membrana salva
pantalles es pot enrotllar per tal d’utilitzar com a suport.
Preu FOREDU: 24,79 + IVA 21% = 30€
2.FUNDA OTTERBOX DEFENDER: la funda protectora més robusta del
mercat amb 3 capes de protecció, protector de pantalla de tecnologia
patentada fusionat a la funda. A més, inclou una tapa d’un material ultra
resistent per tal de garantir la seguretat de la tauleta a la motxilla. Otterbox és
el principal fabricant de fundes protectores d’alt rendiment del mercat.
Preu FOREDU: 55 + IVA 21% = 66,55€

ASSEGURANÇA (OPCIONAL)
Existeix la possibilitat de contractar una assegurança a tot risc sense franquícia (no inclou
robatori) amb l’empresa asseguradora Garante. Aquesta assegurança és per a 3 anys amb un
preu total de 45 € . Per mantenir aquest preu hi ha d’haver un mínim de 30 persones que la
contractin. Per contractar l'assegurança és requisit que la tauleta estigui protegida amb una
funda d’alta protecció (tant la Targus com la Otterbox són vàlides). En cas de sinistre, hi ha un
número de telèfon o una pàgina web on serien atesos de manera còmoda i fàcil.
En cas que no s'arribi a aquest número de 30 persones que contractin l'assegurança, l’empresa
farà l'abonament corresponent.
En cas que no es contracti aquesta assegurança, quan hi hagi un trencament no cobert per la
garantia, s'haurà de fer un pagament de 20 € en concepte de diagnòstic de reparació.

Si s'opta per aquest mètode d’adquisició de la tauleta, cal triar una de les següents opcions.
1.Només tauleta: 209 € (254 € amb assegurança).
2.Tauleta + Funda Targus Protek: 239 € (278,16 € amb assegurança).
3.Tauleta + Funda Otterbox Defender: 275,55 € (320,55 € amb assegurança).
Per tal de poder realitzar la compra i garantir el subministrament, el pagament haurà d’estar realitzat
abans del dia 31 de juliol de 2022.
El lliurament dels dispositius està previst per a finals d’agost – principis de setembre i s’enviaran
directament a les famílies.

PROCÉS DE COMPRA:
La compra dels dispositiu es farà a través de FOREDU, partner certificat per Samsung Educació. Per tal
de realitzar aquesta compra serà necessari seguir els següents passos:
1.Fer una transferència bancària o ingrés bancari amb el concepte “Montgròs” + [els
cognoms que apareixeran a la factura], al compte bancari següent:
Caixabank: ES52 2100 2271 2602 0034 1234
2.Enviar un correu electrònic a thais.esteve@foredu.es amb el justificant de transferència i
les següents dades, per tal d’emetre la factura que servirà de garantia:
a.Nom complert del pare, mare , tutor, tutora o nom d’empresa que apareixerà a la factura.
b.NIF/CIF.
c.Direcció completa de facturació.
d.Nom complert de l’alumne o alumna per tal d’identificar per a qui és la tauleta.
e.DIRECCIÓ COMPLETA (AMB CODI POSTAL), TELÈFON I NOM DE LA PERSONA DE
CONTACTE, ON ENVIAR LA TAULETA. IMPORTANT QUE SIGUI UNA DIRECCIÓ ON HI
HAGI UNA PERSONA PER A REBRE-LA.

MÈTODE 2: Adquisició lliure del dispositiu.
En aquest cas, els requisits mínims dels dispositius han de ser:
○Pantalla de 10”
○3 GB de memòria RAM
○32 GB de emmagatzematge
○Sistema operatiu Android
○Imprescindible funda (que sigui el més resistent possible).
En cas de necessitar més informació al respecte, demaneu-la al centre. Podeu escriure a
insmontgros@xtec.cat o trucar al 93 896 12 20 i preguntar per la coordinació TIC-TAC.

2. Material bàsic
El centre proporcionarà el següent material:
• Llibretes per a tots els Àmbits de coneixement (assignatures).
• Agenda escolar
• Boc & Roll per portar l’entrepà sense fer residus (també tenim ampolles reutilitzables per l’aigua,
cofinançades per l’AFA, que es podran adquirir durant el curs).
• Tots els materials fungibles necessaris per portar a terme els diferents projectes d'Àmbit.
Els alumnes han de portar a classe:
• Tauleta.
• Estoig bàsic amb estris d’escriptura (bolígrafs, llapis, goma, tisora escolar, barra de pega, un
regle petit,...).
• Auriculars.
• Per l’Àmbit cientificotecnològic: Calculadora científica.
• Per l’Àmbit Social i Artístic (quan es demani): escaire, cartabó i caixa de llapis de colors de fusta
(12). Per les sessions de taller de música cal portar un UKELELE. Per adquirir aquest
instrument, com a referència, podeu anar a la botiga AKUSTIC (Rambla Josep Tomàs Ventosa,
9, 08800 – Vilanova i la Geltrú). En aquest comerç hi ha una proposta de model mínim (UK-200)
amb un descompte per les famílies de l’Institut Montgròs, de manera que quedarà per 37€. Com
en el cas de les tauletes, el centre no obté cap tipus de benefici d’aquestes vendes.
• Per Educació física: Calçat esportiu, roba d’esport, roba per canviar-se i estris d’higiene.
• Motxilla que no ha de ser voluminosa o amb rodes ja que diàriament es porta només la tauleta,
l’estoig, auriculars i l’esmorzar. Les llibretes es porten ocasionalment a casa.

3. Llibres de lectura
El Pla de lectura del centre contempla una hora de lectura setmanal. Tot i això, no cal que compreu cap
llibre. Gràcies a les aportacions de l’A.F.A. el centre disposa d’un bon repertori de llibres socialitzats.

