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MALETA DE TAULETES 

CONTINGUT DE LA MALETA 

 1.- Maleta, amb una font d’alimentació per poder carregar les tauletes. 

 10.- Tauletes protegides amb una funda. 

CARACTERÍSTIQUES 

o MODEL Lenovo TB2-X30F 

o ANDROID 6.0.1 

o Número de Compilació: TB2-X30F_S000113_160816_ROW 

o Software Versió: TB2-X30F_160816 

o 2GB DE RAM 

o 16GB DE ROM 

o CPU Qualcom APQ8009 Quad-core a 1.3 GHz 

o Pantalla 1280x800 

o Càmara Frontal de 2MP – Trasera de 5MP 

 

1.- Punt d’accés WIFI. 

 

1.- Cable de xarxa RJ-45. 

 

1.- Cable d’alimentació 

 

1.- Cable convertidor de HDMI a VGA. 

 

1.- Chromecast. 
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# NÚMERO DE SÈRIE DE LES TAULETES 

1 HA0MQUV1 

2 HA0MR9HR 

3 HA0MT3R2 

4 HA0MQYHT 

5 HA0MSZQN 

6 HA0MT7K4 

7 HA0MRND6 

8 HA0MRM39 

9 HA0MRUTN 

10 HA0M5GGS 

 

ÚS DE LA MALETA 

La maleta té els elements necessaris per l’ús de les tauletes, des de la càrrega, la connexió 

al seu punt WIFI, l’emmagatzematge i el transport de les mateixes. 

CÀRREGA DE LES TAULETES 

Per poder carregar les tauletes, s’ha d’endollar el cable a la corrent i prémer l’interruptor 

que hi ha en el lateral, ara ja temin la font d’alimentació amb tensió a punt per poder 

connectar amb el cable USB a les tauletes. 

 

 

 

 

 

 

PUNT D’ACCÉS WIFI 

Per poder accedir a internet, la maleta té el seu punt WIFI : 

 SSID: T-CRP-CONCA. 

 Contrasenya: 36449057. 

L’únic que s’ha de fer és connectar un cable de xarxa i un cable USB de la maleta per 

donar-li alimentació al punt WIFI i l’altre extrem del cable a un punt de xarxa de l’escola que 

tingui accés a internet. Les tauletes estant configurades al punt WIFI de la maleta.  
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CHROMECAST 

També hi ha un dispositiu Chromecast que permet mostrar el que fas amb les tauletes a 

través del projector o televisor, etc. 

El Chromecast es connecta a l’entrada HDMI de la TV, projector. Si aquest no en té, hi ha 

un cable adaptador per VGA. 

Aquest està configurat per connectar-se amb el punt WIFI de la maleta.  

 

Exemple de connexió al CRP:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font d’alimentació 

Chromecast 

Adaptador HDMI a VGA 
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TAULETES 

Les tauletes, poden anar amb una sèrie d’aplicacions instal·lades o no. 

Les tauletes tenen el següent compte de Mail: 

 Mail: crpmontblanc@gmail.com 

 Contrasenya: CRP0928crp 

Les tauletes tenen accés al Google Play, per poder instal·lar altres aplicacions. 

Les tauletes estan protegides amb un programa ( ) que limita l’accés a certes 

aplicacions i apartats, que per accedir s’ha d’escriure un patró: L. 

 

Pantalla 1 Pantalla 2 
 

Quan s’instal·la una aplicació en la tauleta, aquestes queden ordenades per ordre alfabètic. 

 

mailto:crpmontblanc@gmail.com

