
 
 

Aula oberta 

Benvolgudes famílies, 
 
Com ja sabeu els alumnes de l’Institut L’Alzina incorporen un dispositiu tecnològic (iPad) en el seu treball a                  
l’aula. Cada alumne ha de portar la seva tauleta (serà propietat de la família). 
 
Els alumnes de tercer de l’aula oberta poden continuar utilitzant el seu netbook.  
 
L’Institut, a més, disposa d’unes tauletes en préstec que els alumnes podran compartir.  

● Prepararem 10 iPads en un carro especial. Aquests ipads estaran sempre a l'institut. 
● Seran iPads compartits on cada alumne tindrà el seu entorn de treball personal protegit per               

contrasenya. 
● Els alumnes poden utilitzar qualsevol iPad i recuperen el seu entorn, els seus documents i les seves                 

fotografies. 
 
Si algun alumne vol comprar el seu propi iPad amb les mateixes condicions que els alumnes de primer, ho podrà                    
fer. Heu de fer la comanda a secretaria abans del 16 d'octubre (cal que vinguin el pare o la mare a signar la                       
comanda i a aportar les dades que es faran constar en la factura). 
 
Si algun alumne ja té iPad o el compra caldrà masteritzar-lo per utilitzar-lo a l'institut. 
 
Si alguna família ho desitja poden fer la comanda del seu ipad a través de l’institut amb les següents                   
característiques: 

● iPad 2017 Wi-Fi 32 GB Gris 371€ 
● Funda amb proctector de pantalla Otterbox 35€ 
● Assegurança per 3 anys (cobreix danys per accident i líquids, no inclou robatori, sí              

inclou danys, líquids, i ipad de substitució) 80€ 
 

En total són 486 € per ipad, funda i assegurança. Cal fer la comanda a la secretaria de l’institut, en horari                     
de finestreta, de 9 a 14h. Cal proporcionar les dades per a la facturació de l’ipad i autoritzar-nos a cedir                    
aquestes dades a l’empresa que ens proporciona les tauletes (Microgestió). 
 
Modalitats de pagament: 
  

● Transferència o ingrés a Sabadell Atlántico, compte: ES17 0081 0084 1300 0125 8131. Cal              
fer-hi constar el nom i cognom de l’alumne/a per a poder identificar el pagament. En cas                
d’ingrés en efectiu podeu fer-lo sense pagar comissió a l’oficina de Passeig Maragall 156,              
entre les 8.15 i 9.30 exclusivament. En cas de transferència consulteu al vostre banc si us                
cobra comissió o no. 

 
El pagament serà fraccionat en aquestes condicions: 

o       primer pagament, de  162 €, abans del 7 de novembre de 2017 
o       segon pagament de 162 €, abans del 7 de desembre de 2017 
o       tercer pagament, de 162€, abans del 8 de gener de 2018 

  
L’institut només actua com a intermediari (guarda en dipòsit les quantitats ingressades per les famílies, que                
anirem transferint íntegrament a Microgestió). 
 
En el supòsit que no pugueu acollir-vos a una de les dues opcions anteriors i per a qualsevol altra qüestió, no                     
dubteu en contactar amb nosaltres. 
  
Aprofitem l’ocasió per a saludar-los cordialment.  
  
Isabel Balaguer Millán 
Directora del centre 
Barcelona, 2 d’octubre de 2017 


