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Per què escollim Gsuite for Education
VERSÀTIL
Treballa a qualsevol lloc, moment 
i dispositiu amb GSuite for 
Education. Les eines fomenten la 
col·laboració, creativitat, 
pensament crític, però també 
permeten als docents treballar de 
forma individual o col·lectiva.

IMPACTANT
Les persones educadores poden proporcionar comentaris instantanis i 
portar un registre del progrés de l’alumnat per a la millora del 
rendiment. 

Les eines com Google Classroom també permeten estalviar temps per a 
què les persones educadores es dediquin al que saben fer: ensenyar.

FÀCIL
Tant la configuració 
com l’administració 
són senzilles. Eines 
basades en el núvol. 
Els productes també 
són de fàcil maneig per 
alumnes i docents.

ASSEQUIBLE
GSuite for Education ofereix 
un paquet d’eines gratuït 
per les escoles, el qual 
inclou assistència 
ininterrompuda. 

La seguretat de vanguarda 
també és inclosa sense cost 
addicional.



Eines transformadores per la nostra escola

Administra l’aula amb facilitat
Crea classes, reparteix deures, asigna qüestionaris, envia comentaris i tingués 
accés a tot des d’un sol lloc.

Administra l’aula amb confiança
Agrega alumnes, administra dispositius i defineix la seguretat i la configuració 
per a que les teves dades estiguin sempre protegides.

Col·labora a qualsevol lloc
Edita documents, fulls de càlcul i presentacions de forma col·laborativa i en 
temps real.

Administra totes les teves tasques
Fes llistes de tasques pendents, crea recordatoris per les tasques i programa 
reunions.

Comunica’t a la teva manera
Connecta’t mitjançant correu electrònic, xat i videoconferència.



CREDITS: This presentation template was created by Slidesgo, 
including icons from Flaticon, and infographics & images by Freepik.

Perquè Chromebook 
al nostre centre?

Lleuger, durader i dissenyat per als estudiants.

Arranca en menys de 6 segons i la bateria dura tot el dia.

Place your screenshot here

Disseny senzill i per a compartir-lo, assequible i segur 

Dissenyat per l’aprenentatge, 
fet per l’aula.

http://www.youtube.com/watch?v=fjy98xLYVv8
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Perquè implantar Chromebook en educació?

Assequible MultiusuariSenzill Segur

Consola d’Administració
inscriu i gestiona 100 o 100,000 dispositius fàcilment des del núvol.

Bloqueja dispositius
Només es pot utilitzar sota el vostre domini.

Apps i extensions
Impulsa un món de contingut al nostre domini o conjunt d’usuaris.

Fes complir les polítiques
Google Safe Search i YouTube Restricted Mode manté als infants segurs.

Administra proves
Configureu dispositius de forma remota amb aplicacions de quiosc per a proves de gran 
interès.

Llicència Chrome Education
Controleu-ho tot des d’una senzilla consola amb suport 24/7.

Gran valor per a les escoles
Chromebook té el menor cost total de propietat al mercat.



La màquina… proposada

PORTATIL ACER CHROMEBOOK C733 
N4020 4GB 32GB EMMC WIFI 

BLUETOOTH 11.6" 

https://www.acer.com/ac/es/ES/content/professional-series/acerchromebook311
https://www.acer.com/ac/es/ES/content/professional-series/acerchromebook311


acer



I ARA QUÈ?

POSSIBILITAT DE:

COMPRA
DIRECTAMENT A LA BOTIGA ONLINE 
D’ ICONO

COMPRA PER COMPTE PRÒPIA A 
QUALSEVOL BOTIGA. 

S’HAURÀ D’AFEGIR ELS 28€ DE 
LLICÈNCIA DE CENTRE SINÓ CAL 
FIRMAR DECLARACIÓ 
RESPONSABLE

INICI juny-agost 2021



POSSIBILITAT DE FINANÇAMENT



 

La tecnologia sola no millorarà 
l’educació, però pot ser una 
part important de la solució

Sundar Pichal, Director General Google
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