
 

CONTINUITAT EDUCAT CURS 2022-2023 

 
Benvolgudes famílies: 
El curs 2022‐2023, els alumnes de 1r d’ESO hauran d’utilitzar llibres digitals. Per aquest 
motiu necessitaran un portàtil des del primer dia de curs. Les famílies s’han de fer càrrec 
del seu import:  
 

ACER TRAVELMATE TM B311-32 329€ (IVA 
inclòs) 
 Windows 11 professional educació 
 Llicència d’Office 365 d’educació per l’Escola Sant Ramon 

Nonat- Sagrat Cor. Curs 2022- 2025 (Valor 20€). 
 Disc dur sòlid de 128GB 
 4 GB de RAM 
 3 anys de garantia 

 

ASSEGURANCES: 
COBERTURA DE DANYS 
 
OPCIÓ 1 – AMB FRANQUÍCIA 
Ampliació de garantia i assegurança de danys amb franquícia de 30€        
(1 intervenció per any contractat) 
- 3 anys garantia / 2 anys de danys accidentals  39€ 
- 3 anys garantia / 3 anys de danys accidentals  59€ 
- 4 anys garantia / 4 anys de danys accidentals  79€ 
OPCIÓ 2 – SENSE FRANQUÍCIA 
Ampliació de garantia i assegurança de danys sense franquícia                    
(1 intervenció per any contractat) 
- 3 anys garantia / 2 anys de danys accidentals  59€ 
- 3 anys garantia / 3 anys de danys accidentals  79€ 
- 4 anys garantia / 4 anys de danys accidentals  109€ 
 
 
Abans del 15 de juliol, tots els alumnes de primer d’ESO han de fer una reserva amb una 
paga i senyal de 150€ al distribuïdor dels ordinadors. 
L’empresa distribuïdora us donarà una factura com a comprovant del pagament, en el 
moment de l’entrega del portàtil.  
 

 



 
Dades de l’alumne: 
 
Nom: 
 
__________________________________________________________ 
 
Cognoms: 
 
__________________________________________________________ 
 
NIF /NIE: 
 
__________________________________________________________ 

 
Dades del Pare – Mare o Tutor Legal: 
 
Nom: 
 
__________________________________________________________ 
 
Cognoms: 
 
__________________________________________________________ 
 
NIF / NIE: 
 
__________________________________________________________ 
 
Adreça          C.P. 
 
__________________________________________________________ 
 
Telèfon: 
 
__________________________________________________________ 
 
E-mail:  
 
_____________________________________   
                                                                                                 Firma Pare / Mare / Tutor Legal 
 
D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, les vostres dades seran incorporades al fitxer BEEP 
L’HOSPITALET “CLIENTS”. La finalitat és informar sobre accions estrictament relacionades amb l'enviament d’informació 
rellevant respecte les accions comercials realitzades entre les dues parts, comunicacions promocionals o publicitàries per correu 
electrònic o per algun altre mitjà de comunicació electrònica equiparable i portar-ne el control. Pot exercir gratuïtament els seus drets 
d'accés, rectificació i cancel·lació mitjançant la emissió d'un correu electrònic a educacio@beep-lh.com, indicant expressament el dret 
que desitja exercitar. 

FORMULARI DE RESERVA 

Col·legi Sant Ramon Nonat- Sagrat Cor 


