IES PORT D’ALCÚDIA

Documentació TAC 2019/2020

PROGRAMA TAC
Els alumnes de 1r d’ESO i els alumnes nouvinguts de 2n o 3r d’ESO que es matriculin durant el curs
escolar 2019/2020, s’incorporaran al Programa TAC de l'institut i per això hauran d’adquirir un
dispositiu digital (Chromebook).
L’IES Port d’Alcúdia ha estat seleccionat com a centre participant d’aquest programa impulsat per la
Conselleria d’Educació de les Illes Balears i això suposarà per aquest curs una subvenció per alumne
de 80€. Aquesta subvenció s’abonarà a cada família una vegada adjudicada la partida als
pressuposts del centre (s’informarà degudament a cada alumne durant el curs 2019/2020).
S’ha unificat el model de dispositiu amb l’objectiu de poder gestionar des del mateix centre l’accés al
programari i a la xarxa wi-fi que han de fer servir els alumnes a les classes.
PROCEDIMENT PER LA COMPRA DEL CHROMEBOOK:

1. Entrar a la pàgina s hop.icono.cat
2. Introduir el codi promocional 07013590.
3. Elegir el dispositiu Chromebook C732 per 283’49€. (Aquest preu inclou l’aparell electrònic,
la llicència Google, el canon digital i l’IVA)

4. Existeix la possibilitat de fer un p
 agament a terminis a través de la mateixa web.
5. Els accessoris i l'assegurança que apareixen a la web són opcionals per a cada
comprador.
6. Seguir les instruccions per fer el pagament a través de la web.
7. Els aparells arribaran a l’IES Port d’Alcúdia i es distribuiran entre els alumnes.
PERÍODE DE COMPRA

De dia 1 de juliol a dia 15 d’agost.
De dia 1 de setembre a dia 15 de setembre.
Si necessiteu ajuda o solucionar possibles problemes en la gestió de la compra del chromebook el
dia 10 de setembre de 10h a 13h hi haurà un tècnic de l’empresa ICONO a l’institut i vos podrà
atendre.

Per a qualsevol dubte o aclariment sobre la compra del chromebook us podeu dirigir al telèfons 971 379 088 o
971 377 457, al correu electrònic i nfo@icono.cat o a l’adreça C/Bisbe Sastre núm.18 de Palma.
Per a qualsevol dubte o aclariment sobre el Programa TAC de l’IES Port d’Alcúdia us podeu dirigir al telèfon
971 547 246 o al correu electrònic abisbal@iesportdalcudia.org
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