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Benvolgudes famílies: 

Com ja sabeu l’escola té en marxa el projecte Tablet 1x1. 

Ara us toca a les famílies de 2on i famílies de nova matrícula comprar la Tablet. 

 

TABLET QUE HEU DE COMPRAR ( Ha de ser la mateixa per a tothom) 

Tablet - BQ Aquaris HD, 16GB, Quad Core, Pantalla de 10.1", 16GB, 2GB de 

RAM, Dolby Atmos® Android 5.1 

 

El lloc de la compra és lliure. L’escola té un acord amb Mediamarkt de Gavà, el 
preu és tancat (en cas que pugi el preu a nosaltres ens ho mantenen igual) i 
tenen reservades les tauletes per la nostra escola.  

Actualment el preu és 169€ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Si alguna família, per motius econòmics, no pot fer la despesa té dues opcions: 

 Fer un finançament i pagar-la a terminis (Informació a la botiga) 

 Només en cas de no poder finançar es pot demanar un ajut. En aquest 

cas es fa un préstec de la tablet per a tot el curs, aquesta tauleta és de 

l’escola. S’haurà d’abonar una quota de manteniment i assegurança de 

30€/anual 

Recollida i presentació de sol·licituds a la Secretaria del centre:  

Del 11 al 15 de juny 

Horari: 9h a 13h 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 



 

A TENIR EN COMPTE: 

 El dia 12 de setembre, primer dia de classe, han de portar la Tablet 

carregada, el carregador i la funda posada. S’ha de marcar la funda amb 

el nom i cognom. 

 És obligatori comprar la funda. Podeu comprar la funda que vulgueu però 

vigileu que la càmera de fotos no quedi tapada.  

 S’ha de configurar amb el compte de gmail que us dona l’escola. 

 No instal·leu cap compte més, ni aplicacions. Si en teniu alguna, al 

setembre s’han de desinstal·lar. 

 Heu de signar el compromís digital i l’autorització dels menors de 14 anys 

i portar-la a secretaria. 

 Durant el curs i en períodes de vacances portaran la tablet a casa.  

 Els que tenen la tablet de l’escola ( lloguer) no la podran tenir durant les 

vacances.  

 

Eines de prevenció 

La prevenció és un elements clau a l’hora d’evitar situacions de conflicte. És en 
l’entorn familiar on es poden treballar aquestes pràctiques a fi i efecte de tenir totes 
les eines necessàries per minimitzar el risc. Uns quants consells sempre van bé: 

 Dialogueu sobre què es pot fer i què no es pot fer a Internet 
 Limiteu-ne el temps d’utilització per prevenir les addiccions 
 Col·loqueu els dispositius connectats en espais comuns de la llar 
 Advertiu els menors sobre les fotografies que es pengen a la xarxa 
 Consciencieu que no tot el que es llegeix a Internet és cert 
 Aconselleu que, abans de fer una alta a qualsevol servei, és convenient 

consultar els pares 
 Feu servir sistemes de filtratge, de seguiment i antivirus 
 Controleu, de manera discreta, els contactes per tal de conèixer si al darrere hi 

ha una persona real o no 

Font: https://internetsegura.cat/situacions-conflictives-joves-nens/ 

 

 

Sant Boi de Llobregat, 3 de juny de 2019 
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