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ORDINADORS PORTÀTILS 

INSTRUCCIONS PER A LA COMPRA (o LLOGUER)  
 
▪ Model ordinador de compra: Portàtil ACER TRAVELMATE B117. Processador Celeron 

QuadCore N3160-4GB RAM-128GB SSD-Windows 10 Professional Acadèmic. Pantalla 11,6” 
1366x768. 

 
▪ El pagament s’ha de fer al compte del Banc Sabadell número  

ES15 – 0081 – 1696 – 1100 – 0101 – 4511   
 
▪ Escriure com a concepte de la operació: el nom i cognom de l’alumne/a, el curs i la paraula 

“Ordinador” (és molt important que constin aquestes tres coses) 
 
▪ IMPORT per a la compra: 300 € (*) 
 
▪ Recollir els comprovants de pagament. 
 
▪ CAL ENTREGAR a la consergeria de l’institut el comprovant de pagament que us ha donat la 

persona que us ha atès a la oficina de l’entitat bancària amb el nom i cognoms de l’alumne/a i el 
concepte "ordinador". 

 
▪ L’ordinador es podrà retirar pel pare/mare/tutor legal un cop efectuat el pagament de la totalitat. 

 
▪ (*) Modalitats de pagament per a la compra: 

1. Compra immediata 

Pagament anticipat de 150 € abans del 24 de juliol 
i pagament final de 150 € durant el mes de setembre. 

2. Compra ajornada al llarg del curs 

Pagament inicial de 125 € abans del 24 de juliol,  
segon pagament de 100 € durant el primer trimestre,  
i pagament final de 75 € durant el segon trimestre.  

 

Lloguer (en aquest cas no serà el mateix model d’ordinador) 

Per tot el curs: 75 € 

En cas d’averia o qualsevol altra incidència a mig curs, es pot fer un lloguer parcial 
Pel segon i tercer trimestre: 50 € 
Només pel tercer trimestre: 30 € 

 

L’ALUMNAT al CENTRE el curs 2018-19 que hagi abonat 5€ en concepte de reserva 

d’ordinador de lloguer pel curs 2019-20, abonarà 70€. 

 

LES COMPRES AJORNADES DURANT EL CURS hauran de seguir els terminis establerts; en cas 

contrari, es retirarà la màquina inicialment adjudicada i es passarà a lloguer; en cap cas s’abonarà 

l’import ingressat. 


