
 

Benvolgudes famílies, 

 

Vos volem informar que a petició d’alguns pares i mares hem decidit facilitar l'adquisició 

dels ordinadors Chromebooks que utilitzam a l'escola de manera voluntària per a aquelles 

famílies interessades. És una opció, no una obligació, a petició d´aquelles famílies que ens 

heu comentat que voleu comprar un dispositiu i estau interessades en el model que utilitzam 

a l´escola.  

 

S'ha habilitat un procés de compra online d’un “pack educatiu” a través d´Icono, empresa 

balear amb més de 18 anys d’experiència en el sector de la informàtica a l’educació. Des 

d’un principi sempre han proporcionat a la nostra escola un servei molt integral i de 

confiança..  

 

El pack inclou sempre, com a mínim, el dispositiu (Chromebook) i les llicències de 

programari necessàries per a poder fer que estigui configurat i gestionat com cal per ser un 

dispositiu educatiu. Aquest és l’ordinador que utilitza el professorat i l’alumnat al centre. 

 

Hem d’anar al lloc web que s’ha creat: iconoedu.com, accedir amb el codi de centre 

(07003511) i allà podreu consultar el packs d'educació, el procés de compra, les 

característiques del dispositiu i el preu. Hi ha un vídeo explicatiu de com fer-ho al següent 

link: 

https://www.wevideo.com/view/1777138852 

 

La compra ha de ser abans de dia 14 d’agost perquè els dispositius han de ser preparat s i 

distribuïts amb prou temps perquè els i les alumnes puguin començar el curs sense 

problemes. Per tal d’assegurar-ho, Icono ha de tancar les comandes, almenys, 15 dies 

abans de setembre. A més, dins aquest període els ports són gratuïts.  

 

En el cas de no comprar abans del 14 d’agost la botiga online podrà ser oberta de nou o 

podreu adquirir el Chromebook, un cop començat el curs, per mitjà del contacte d’Icono que 

us facilitaria l’equip directiu. Així i tot, a partir de setembre, a les comandes se’ls  ha urà 

d’afegir el cost del transport. 

 

Tots els dispositius i accessoris s’entregaran al centre dels/de les vostres fills/filles per a la 

preparació i assignació adequada a cada alumne/a. 

 

L’entrega la coordinarà el centre amb les famílies a partir de setembre, a l’inici de les 

classes. 

 

 

Atentament, 

L’Equip Directiu 

 

http://iconoedu.com/
https://www.wevideo.com/view/1777138852

