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1. Introducció
El Catàleg de solucions TIC per a centres i serveis educatius és l’eina que recull els serveis que complementen els proporcionats d’ofici pel Departament d’Educació.
El Catàleg inclou serveis de lloc de treball.
Amb l’objectiu que els centres puguin exercir la gestió en el desplegament del Pla TAC i, alhora, donar compliment a l’acord de govern de centralització dels serveis TIC, el
CTTI posa a la seva disposició el Catàleg d’elements singulars per a centres i serveis educatius. D’aquesta manera, els centres podran complementar els serveis
bàsics en base a una dotació pressupostària pròpia.
Aquesta edició del Catàleg posa èmfasi en els elements estructurals més necessaris per facilitar el treball educatiu dels centres. El seu contingut evolucionarà en
futures edicions, incorporant les variacions i els nous elements que l’experiència de treball educatiu i l’evolució de la tecnologia facin aconsellable.

Model de relació CTTI – centres educatius en el nou model TIC de la Generalitat

CENTRE EDUCATIU

DEPARTAMENT
D’EDUCACIÓ

ÀMBIT CTTI

SERVEIS TIC RECURRENTS

Segons el Pla TAC de centre

CATÀLEG DE SOLUCIONS TIC
SOLUCIONS
TRANSFORMACIÓ
DIGITAL

Elements singulars per a la transformació
digital dels centres educatius

Assignació de recursos per part del
Departament d’Educació
SERVEIS TIC COMPLEMENTARIS

CATÀLEG DE SOLUCIONS TIC
Elements específics per a centres
educatius

A voluntat del centre com a
ampliació dels serveis bàsics
Pressupost propi del centre docent
Els centres docents són “clients” del
CTTI
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1. Introducció
A través del Catàleg es posa a l’abast dels centres un conjunt de serveis tecnològics per donar suport a la dimensió tecnològica del seu projecte educatiu. El Catàleg
s’estructura en tres parts:
1.

La primera part conté una relació de les solucions de lloc de treball.

2.

La segona part està formada per les fitxes de cada equipament o servei ofert. Cada fitxa conté el codi i nom del servei, una breu descripció d’aquest amb les
principals característiques, els equipaments associats i el seu cost (preus sense IVA).

3.

La tercera part inclou l’annex que recull les característiques tècniques de l’equipament prèviament descrit.

El Catàleg s’ha definit i estructurat amb l’objectiu de descriure els elements addicionals que complementen el servei de lloc de treball que els centres i serveis educatius
podran incorporar per mitjans propis, dins del nou model TIC de la Generalitat de Catalunya.
Catàleg de solucions TIC
RELACIÓ DELS
SERVEIS OFERTS

FITXES DETALLADES

ANNEX

Guia ràpida
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2. Guia ràpida
El Catàleg està integrat per un conjunt d’elements materials de l’àmbit de lloc de treball que es descriuen a continuació. Cadascun d’aquests elements ofereix unes
determinades possibilitats d’utilització educativa i té associat un preu de referència (IVA exclòs).
En alguns casos les configuracions incloses poden no coincidir exactament amb les disponibles finalment. Tot i això, les condicions no variaran. A l’annex es pot trobar una
descripció més detallada d’alguns d’aquests equipaments.

Solucions per a la implementació digital dels centres educatius

Elements associats a l’entorn de treball

Elements associats al servei d’impressió

Elements associats al desplegament curricular

Elements associats a la innovació metodològica

Elements associats al disseny universal per a l’aprenentatge
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2. Guia ràpida
Tot seguit es presenta la relació dels serveis oferts pel CTTI:

Elements associats a l’entorn de treball
Ordinadors de sobretaula
ST.LT2A.20.01.08.02D/W/L

Estació multimèdia (dual / Windows 10 / Linkat 16.04)

ST.LT2A.20.01.08.06D/W/L

Equip bàsic Tiny (dual / Windows 10 / Linkat 16.04)

ST.LT2A.20.01.08.07D/W/L

Equip avançat Tiny (dual / Windows 10 / Linkat 16.04)

Components
ST.LT2A.20.01.08.05

Targeta sense fil AC

Monitors
ST.LT2A.20.01.08.22

Monitor 21,5” sense altaveus

ST.LT2A.20.01.08.23

Monitor 23,8” amb altaveus
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2. Guia ràpida
Tot seguit es presenta la relació dels serveis oferts pel CTTI:

Elements associats al servei d’impressió
Impressores MF
ST.LT2A.20.01.08.50

Impressora multifuncional A4 b/n (BH4050)

ST.LT2A.20.01.08.51

Mòdul Finisher A4 b/n (grapadora i classificador)

ST.LT2A.20.01.08.52

Mòdul fax A4 b/n

ST.LT2A.20.01.08.55

Impressora multifuncional A3 b/n (BH367)

ST.LT2A.20.01.08.56

Mòdul Finisher A3 b/n (grapadora i classificador)

ST.LT2A.20.01.08.57

Mòdul fax A3 b/n

ST.LT2A.20.01.08.70

Impressora multifuncional A4/A3 b/n alta capacitat (BH754)

ST.LT2A.20.01.08.71

Mòdul Finisher A4/A3 alta capacitat (grapadora i classificador)

ST.LT2A.20.01.08.72

Mòdul fax A4/A3 alta capacitat

ST.LT2A.20.01.08.73

Impressora multifuncional A3 color (BH-C250i)

ST.LT2A.20.01.08.91

Mòdul Finisher A3 b/n i color (grapadora i classificador)

ST.LT2A.20.01.08.92

Mòdul fax A3 b/n i color
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2. Guia ràpida
Tot seguit es presenta la relació dels serveis oferts pel CTTI:

Elements associats al desplegament curricular
Robòtica
ST.LT2A.20.02.06.02

Equip de robòtica BQ secundària

ST.LT2A.20.02.06.12

Blue-bot – 1 element

ST.LT2A.20.02.06.04

Base de càrrega per a Blue-bots

ST.LT2A.20.02.06.06

Lot Lego Education WeDo 2.0 Bluetooth amb bateria

ST.LT2A.20.02.06.08

Lot Lego Mindstorm Education EV3

ST.LT2A.20.02.06.10

Arduino Starter Kit

ST.LT2A.20.02.06.13

MicroBlocks Starter Kit STEAM
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2. Guia ràpida
Tot seguit es presenta la relació dels serveis oferts pel CTTI:

Elements associats a la innovació metodològica
Portàtils
ST.LT2A.20.02.03.05

Carro de portàtils

ST.LT2A.20.02.03.19D/W/L

Ordinador portàtil 15,6” – Intel i5 SSD (dual / Windows 10 / Linkat 16.04)

ST.LT2A20.02.03.30 W/L

Ordinador portàtil lleuger 11,6” convertible tàctil (Windows 10 / Linkat 16.04)

ST.LT2A20.02.03.18/W/L

Ordinador portàtil 15,6” – Intel Pentium (Windows 10 / Linkat 16.04)

ST.LT2A20.02.03.31/W/L

Ordinador portàtil 14” convertible tàctil Intel i3 (Windows 10 / Linkat 16.04)

ST.LT2A.20.02.03.46

Ordinador portàtil Chromebook d’11,6” - convertible, tàctil, 2 càmeres web + CMC

ST.LT2A.20.02.03.45

Ordinador portàtil Chromebook 14” - no tàctil + CMC

ST.LT2A.20.02.03.47

Ordinador portàtil Chromebook de 14” - convertible, tàctil + CMC

Tauletes
ST.LT2A.20.02.03.27

Tauleta Ipad

ST.LT2A.20.02.03.23

Tauleta Android Quad-Core 10,1”

ST.LT2A.20.02.03.28

Tauleta Android Octa-Core 10,1”

ST.LT2A.20.02.03.25

Estació de càrrega per a 15 tauletes / 16 Ipads
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2. Guia ràpida
Elements associats a la innovació metodològica
Aula multimèdia
ST.LT2A.20.02.04.01

Equip de projecció d’ultra curta distància

ST.LT2A.20.02.04.03

Ecovideoprojector de llarga distància

ST.LT2A.20.02.04.12

Videoprojector de llarga distància

ST.LT2A.20.02.04.21

Pissarra tàctil

ST.LT2A.20.02.04.30

Equip videoprojector d'ultra curta distància interactiu tàctil

ST.LT2A.20.02.04.23

Suport regulable en alçada motoritzat per a PDI

ST.LT2A.20.02.04.46

Panell interactiu 4K de 65” amb mòdul Android, penjat a paret

ST.LT2A.20.02.04.47

Panell interactiu 4K de 65” amb mòdul Android sobre peu mòbil

ST.LT2A.20.02.04.48

Panell interactiu 4K de 75” amb mòdul Android, penjat a paret

ST.LT2A.20.02.04.49

Panell interactiu 4K de 75” amb mòdul Android sobre peu mòbil

ST.LT2A.20.02.04.50

Panell interactiu 4K de 86” amb mòdul Android, penjat a paret

ST.LT2A.20.02.04.51

Panell interactiu 4K de 86” amb mòdul Android sobre peu mòbil

ST.LT2A.20.02.04.22

Ordinador Chromebox per a panell interactiu + CMC

ST.LT2A.20.02.04.53

Suport per a panell interactiu amb rodes
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2. Guia ràpida

Tot seguit es presenta la relació dels serveis oferts pel CTTI:

Elements associats al disseny universal per a l’aprenentatge
Aula multimèdia
ST.LT2A.20.02.04.22

Visualitzador de documents

ST.LT2A.20.02.04.45

Suport per a panell interactiu, regulable i inclinable (motoritzat)

Monitors
ST.LT2A.20.02.07.12

Monitor multitàctil 23”
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2. Guia ràpida

Tot seguit es presenta la relació dels serveis oferts pel CTTI:

Elements associats al disseny universal per a l’aprenentatge
Atenció a la diversitat
ST.LT2A.20.02.07.14

Teclat de tecles grans d’alt contrast

ST.LT2A.20.02.07.13

Teclat de tecles grans Clevy sense fil

ST.LT2A.20.02.07.03

Ratolí de bola gran

ST.LT2A.20.02.07.04

Ratolí de bola petita

ST.LT2A.20.02.07.05

Ratolí de tipus joystick

ST.LT2A.20.02.07.06

Ratolí adaptat

ST.LT2A.20.02.07.07

Commutador petit

ST.LT2A.20.02.07.08

Commutador gran (Jelly Bean)

ST.LT2A.20.02.07.09

Comunicador Step by step

Catàleg
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3. Catàleg
Elements associats a l’entorn de treball
ST.LT2A.20.01.08.02D

Estació multimèdia – dual

Descripció:

No inclou

L’estació multimèdia és adequada per estar situada i treballar en una ubicació fixa. Poden

•

Monitor

Elements del catàleg
associats no inclosos
•

Targeta sense fil AC

agrupar-se diverses unitats en biblioteques, laboratoris i espais educatius amb lloc de treball
fix i d’utilització intensiva de la informàtica. Pot utilitzar-se com a servidor de consoles i
incloure la consola de l’antivirus i del programari de congelació i descongelació.
Característiques
•

Processador: Intel I5

•

Memòria RAM: 8 GB

•

Disc dur: 500 GB

•

Sistema operatiu: dual (Windows 10 / Linkat 16.04)

Condicions de garantia i manteniment

Consideracions
•

Aquest equipament no porta inclòs el programari Office.

•

L’equip inclou cable de xarxa i cable de seguretat.

•

Aquesta maqueta no és adequada per a l’àmbit administratiu.

•

Garantia de 3 anys.

•

Servei de manteniment inclòs.

Referències
Codi

Tipologia

Preu referència (sense IVA)

ST.LT2A.20.01.08.02D

Ordinadors de sobretaula

439,5 €

Canal de demanda
Mitjançant el portal d’autoservei
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3. Catàleg
Elements associats a l’entorn de treball
ST.LT2A.20.01.08.02W

Estació multimèdia – Windows

Descripció:

No inclou

L’estació multimèdia és adequada per estar situada i treballar en una ubicació fixa. Poden

•

Monitor

Elements del catàleg
associats no inclosos
•

Targeta sense fil AC

agrupar-se diverses unitats en biblioteques, laboratoris i espais educatius amb lloc de treball
fix i d’utilització intensiva de la informàtica. Pot utilitzar-se com a servidor de consoles i
incloure la consola de l’antivirus i del programari de congelació i descongelació.
Característiques
•

Processador: Intel I5

•

Memòria RAM: 8 GB

•

Disc dur: 500 GB

•

Sistema operatiu: Windows 10

Condicions de garantia i manteniment

Consideracions
•

Aquest equipament no porta inclòs el programari Office.

•

L’equip inclou cable de xarxa i cable de seguretat.

•

Aquesta maqueta no és adequada per a l’àmbit administratiu.

•

Garantia de 3 anys.

•

Servei de manteniment inclòs.

Referències
Codi

Tipologia

Preu referència (sense IVA)

ST.LT2A.20.01.08.02W

Ordinadors de sobretaula

439,5 €

Canal de demanda
Mitjançant el portal d’autoservei
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3. Catàleg
Elements associats a l’entorn de treball
ST.LT2A.20.01.08.02L

Estació multimèdia – Linkat

Descripció:

No inclou

L’estació multimèdia és adequada per estar situada i treballar en una ubicació fixa. Poden

•

Monitor

Elements del catàleg
associats no inclosos
•

Targeta sense fil AC

agrupar-se diverses unitats en biblioteques, laboratoris i espais educatius amb lloc de treball
fix i d’utilització intensiva de la informàtica. Pot utilitzar-se com a servidor de consoles i
incloure la consola de l’antivirus i del programari de congelació i descongelació.
Característiques
•

Processador: Intel I5

•

Memòria RAM: 8 GB

•

Disc dur: 500 GB

•

Sistema operatiu: Linkat 16.04

Condicions de garantia i manteniment

Consideracions
•

L’equip inclou cable de xarxa i cable de seguretat.

•

Aquesta maqueta no és adequada per a l’àmbit administratiu.

•

Garantia de 3 anys.

•

Servei de manteniment inclòs.

Referències
Codi

Tipologia

Preu referència (sense IVA)

ST.LT2A.20.01.08.02L

Ordinadors de sobretaula

414,48 €

Canal de demanda
Mitjançant el portal d’autoservei
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3. Catàleg
Elements associats a l’entorn de treball
ST.LT2A.20.01.08.06D

Equip bàsic Tiny – dual

Descripció:

No inclou

L’estació multimèdia és adequada per estar situada i treballar en una ubicació fixa. Poden
agrupar-se diverses unitats en biblioteques, laboratoris i espais educatius amb lloc de treball
fix i d’utilització intensiva de la informàtica. L’equip queda integrat i redueix espai i consum
energètic, ja que funciona amb un únic punt de corrent. El disc dur d’estat sòlid permet una
millor experiència d’ús.

•

Lector DVD

•

Targeta Wi-Fi

Elements del catàleg
associats no inclosos

Característiques
•

Processador: Intel i3

•

Memòria RAM: 8 GB

•

Disc dur: SSD 256 GB

•

Sistema operatiu: dual (Windows 10 / Linkat 16.04)

•

Pantalla: 22”, regulable en alçada. Càmera web i altaveus incorporats.

Condicions de garantia i manteniment

Consideracions
•

Aquest equipament no porta inclòs el programari Office.

•

L’equip inclou cable de xarxa i cable de seguretat.

•

Aquesta maqueta no és adequada per a l’àmbit administratiu.

•

Garantia de 3 anys.

•

Servei de manteniment inclòs.

Referències
Codi

Tipologia

Preu referència (sense IVA)

ST.LT2A.20.01.08.06D

Ordinadors de sobretaula

582,66 €

Canal de demanda
Mitjançant el portal d’autoservei
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3. Catàleg
Elements associats a l’entorn de treball
ST.LT2A.20.01.08.06W

Equip bàsic Tiny – Windows

Descripció:

No inclou

L’estació multimèdia és adequada per estar situada i treballar en una ubicació fixa. Poden
agrupar-se diverses unitats en biblioteques, laboratoris i espais educatius amb lloc de treball
fix i d’utilització intensiva de la informàtica. L’equip queda integrat i redueix espai i consum
energètic, ja que funciona amb un únic punt de corrent. El disc dur d’estat sòlid permet una
millor experiència d’ús.

•

Lector DVD

•

Targeta Wi-Fi

Elements del catàleg
associats no inclosos

Característiques
•

Processador: Intel i3

•

Memòria RAM: 8 GB

•

Disc dur: SSD 256 GB

•

Sistema operatiu: Windows 10

•

Pantalla: 22”, regulable en alçada. Càmera web i altaveus incorporats.

Condicions de garantia i manteniment

Consideracions
•

Aquest equipament no porta inclòs el programari Office.

•

L’equip inclou cable de xarxa i cable de seguretat.

•

Aquesta maqueta no és adequada per a l’àmbit administratiu.

•

Garantia de 3 anys.

•

Servei de manteniment inclòs.

Referències
Codi

Tipologia

Preu referència (sense IVA)

ST.LT2A.20.01.08.06W

Ordinadors de sobretaula

582,66 €

Canal de demanda
Mitjançant el portal d’autoservei
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3. Catàleg
Elements associats a l’entorn de treball
ST.LT2A.20.01.08.06L

Equip bàsic Tiny – Linkat

Descripció:

No inclou

L’estació multimèdia és adequada per estar situada i treballar en una ubicació fixa. Poden
agrupar-se diverses unitats en biblioteques, laboratoris i espais educatius amb lloc de treball
fix i d’utilització intensiva de la informàtica. L’equip queda integrat i redueix espai i consum
energètic, ja que funciona amb un únic punt de corrent. El disc dur d’estat sòlid permet una
millor experiència d’ús.

•

Lector DVD

•

Targeta Wi-Fi

Elements del catàleg
associats no inclosos

Característiques
•

Processador: Intel i3

•

Memòria RAM: 8 GB

•

Disc dur: SSD 256 GB

•

Sistema operatiu: Linkat 16.04

•

Pantalla: 22”, regulable en alçada. Càmera web i altaveus incorporats.

Condicions de garantia i manteniment

Consideracions
•

L’equip inclou cable de xarxa i cable de seguretat.

•

Aquesta maqueta no és adequada per a l’àmbit administratiu.

•

Garantia de 3 anys.

•

Servei de manteniment inclòs.

Referències
Codi

Tipologia

Preu referència (sense IVA)

ST.LT2A.20.01.08.06L

Ordinadors de sobretaula

557,65 €

Canal de demanda
Mitjançant el portal d’autoservei
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3. Catàleg
Elements associats a l’entorn de treball
ST.LT2A.20.01.08.07D

Equip avançat Tiny – dual

Descripció:

No inclou

L’estació multimèdia és adequada per estar situada i treballar en una ubicació fixa. Poden
agrupar-se diverses unitats en biblioteques, laboratoris i espais educatius amb lloc de treball
fix i d’utilització intensiva de la informàtica. L’equip queda integrat i redueix espai i consum
energètic, ja que funciona amb un únic punt de corrent. El disc dur d’estat sòlid permet una
millor experiència d’ús. La versió avançada és especialment indicada per a llocs que
necessiten més prestacions.

•

Lector DVD

•

Targeta Wi-Fi

Elements del catàleg
associats no inclosos

Característiques
•

Processador: Intel i5

•

Memòria RAM: 8 GB

•

Disc dur: SSD 256 GB

•

Sistema operatiu: dual (Windows 10 / Linkat 16.04)

•

Pantalla: 22”, regulable en alçada. Càmera web i altaveus incorporats.

Condicions de garantia i manteniment
•

Garantia de 3 anys.

•

Servei de manteniment inclòs.

Consideracions
•

Aquest equipament no porta inclòs el programari Office

•

L’equip inclou cable de xarxa i cable de seguretat

•

Aquesta maqueta no és adequada per a l’àmbit administratiu.

Referències
Codi

Tipologia

Preu referència (sense IVA)

ST.LT2A.20.01.08.07D

Ordinadors de sobretaula

647,93 €

Canal de demanda
Mitjançant el portal d’autoservei

24

3. Catàleg
Elements associats a l’entorn de treball
ST.LT2A.20.01.08.07W

Equip avançat Tiny – Windows

Descripció:

No inclou

L’estació multimèdia és adequada per estar situada i treballar en una ubicació fixa. Poden
agrupar-se diverses unitats en biblioteques, laboratoris i espais educatius amb lloc de treball
fix i d’utilització intensiva de la informàtica. L’equip queda integrat i redueix espai i consum
energètic, ja que funciona amb un únic punt de corrent. El disc dur d’estat sòlid permet una
millor experiència d’ús. La versió avançada és especialment indicada per a llocs que
necessiten més prestacions.

•

Lector DVD

•

Targeta Wi-Fi

Elements del catàleg
associats no inclosos

Característiques
•

Processador: Intel i5

•

Memòria RAM: 8 GB

•

Disc dur: SSD 256 GB

Condicions de garantia i manteniment

•

Sistema operatiu: Windows 10

•

Pantalla: 22”, regulable en alçada. Càmera web i altaveus incorporats.

•

Garantia de 3 anys.

•

Servei de manteniment inclòs.

Consideracions
•

Aquest equipament no porta inclòs el programari Office.

•

L’equip inclou cable de xarxa i cable de seguretat.

•

Aquesta maqueta no és adequada per a l’àmbit administratiu.

Referències
Codi

Tipologia

Preu referència (sense IVA)

ST.LT2A.20.01.08.07W

Ordinadors de sobretaula

647,93 €

Canal de demanda
Mitjançant el portal d’autoservei
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3. Catàleg
Elements associats a l’entorn de treball
ST.LT2A.20.01.08.07L

Equip avançat Tiny – Linkat

Descripció:

No inclou

L’estació multimèdia és adequada per estar situada i treballar en una ubicació fixa. Poden
agrupar-se diverses unitats en biblioteques, laboratoris i espais educatius amb lloc de treball
fix i d’utilització intensiva de la informàtica. L’equip queda integrat i redueix espai i consum
energètic, ja que funciona amb un únic punt de corrent. El disc dur d’estat sòlid permet una
millor experiència d’ús. La versió avançada és especialment indicada per a llocs que
necessiten més prestacions.

•

Lector DVD

•

Targeta Wi-Fi

Elements del catàleg
associats no inclosos

Característiques
•

Processador: Intel i5

•

Memòria RAM: 8 GB

•

Disc dur: SSD 256 GB

•

Sistema operatiu: Linkat 16.04

•

Pantalla: 22”, regulable en alçada. Càmera web i altaveus incorporats.

Condicions de garantia i manteniment
•

Garantia de 3 anys.

•

Servei de manteniment inclòs.

Consideracions
•

L’equip inclou cable de xarxa i cable de seguretat.

•

Aquesta maqueta no és adequada per a l’àmbit administratiu.

Referències
Codi

Tipologia

Preu referència (sense IVA)

ST.LT2A.20.01.08.07L

Ordinadors de sobretaula

622,91 €

Canal de demanda
Mitjançant el portal d’autoservei
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3. Catàleg
Elements associats a l’entorn de treball
ST.LT2A.20.01.08.05

Targeta sense fil AC

Descripció:

No inclou

Elements del catàleg
associats no inclosos
•

Targeta Wi-Fi integrada per a equips de sobretaula.

Estació multimèdia

Característiques
•

Targeta sense fil seguint el nou estàndard 802.11 AC, anomenat Wi-Fi AC, Wi-Fi 5G o WiFi gigabit.

•

El producte utilitza les mateixes tecnologies de xifratge, com Wi-Fi Protected Access
(WPA™ i WPA2™).

•

Una vegada connectada permet accedir a una velocitat fins a 1.200 Mbps.

Condicions de garantia i manteniment

Consideracions
•

Inclou instal·lació: muntatge en ubicació.

•

Garantia de 2 anys.

•

No es pot demanar per separat de l’estació multimèdia del catàleg.

•

Servei de manteniment inclòs.

Referències
Codi

Tipologia

Preu referència (sense IVA)

ST.LT2A.20.01.08.05

Components

60,17 €

Canal de demanda
Mitjançant el portal d’autoservei
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3. Catàleg
Elements associats a l’entorn de treball
ST.LT2A.20.01.08.22

Monitor de 21,5” sense altaveus

Descripció:

Elements del catàleg
associats no inclosos

No inclou

El monitor permet visualitzar per pantalla les dades d’un ordinador.

•

Altaveus al monitor

•

Estació multimèdia

L’aspecte de la pantalla és de tipus 16:9. La tecnologia del monitor és tipus LED.

Característiques
•

Aspecte: 16:9

•

Tecnologia LED: disponible

•

Nombre de colors: 16,7

•

Monitor regulable en alçada

•

Connexions: VGA, Display Port i DVI

Condicions de garantia i manteniment
•

Garantia de 2 anys.

•

Servei de manteniment inclòs.

Referències
Codi

Tipologia

Preu referència (sense IVA)

ST.LT2A.20.01.08.22

Monitors

107,83 €

Canal de demanda
Mitjançant el portal d’autoservei
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3. Catàleg
Elements associats a l’entorn de treball
ST.LT2A.20.01.08.23

Monitor de 23,8’’ amb altaveus

Descripció:

No inclou

Elements del catàleg
associats no inclosos

El monitor permet visualitzar per pantalla les dades d’un ordinador.

•

Estació multimèdia

L’aspecte de la pantalla és de tipus 16:9. La tecnologia del monitor és tipus LED.

Característiques
•

Aspecte: 16:9

•

Tecnologia LED: disponible

•

Nombre de colors: 16,7

•

Monitor regulable en alçada

•

Altaveus integrats al monitor

•

Connexions: VGA i HDMI

Condicions de garantia i manteniment
•

Garantia de 2 anys.

•

Servei de manteniment inclòs.

Referències
Codi

Tipologia

Preu referència (sense IVA)

ST.LT2A.20.01.08.23

Monitors

138,29 €

Canal de demanda
Mitjançant el portal d’autoservei
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3. Catàleg
Elements associats al servei d’impressió
ST.LT2A.20.01.08.50

Impressora multifuncional A4 b/n (BH4050)

Descripció:

No inclou

El servei d’impressió inclou la seva integració a la xarxa del centre, des de la qual els
usuaris podran accedir a l’equip en les condicions generals del servei d’impressió.
Inclou l’autenticació de l’usuari de xarxa, filtració de la direcció IP, encriptació de disc
dur en estàndard i impressió segura xifrada. Mode PDF xifratge (escaneig xifratge).

Elements del catàleg
associats no inclosos
•

Finisher A4 b/n

•

Fax A4 b/n

Característiques
•

Impressora multifuncional BizHub 4050

•

Volum de còpies mensual màxim: 10.000 còpies

•

Velocitat de multicòpia: 40 còpies per minut. Resolució 600 x 600 dpi

•

Selector de quantitat: mín. 1 - màx. 999

•

Pantalla informativa de 3,5”

•

Garantia de 2 anys (servei).

•

Dues safates i entrada manual

•

Servei de manteniment inclòs.

•

Dimensions: 489 x 482 x 561 mm

•

Energia utilitzada quan copia o imprimeix: 630 W

Condicions de garantia i manteniment

Referències
Codi

Tipologia

Preu referència (sense IVA)

ST.LT2A.20.01.08.50

Impressores MF

1.102,08 €

Canal de demanda
Mitjançant el portal d’autoservei
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3. Catàleg
Elements associats al servei d’impressió
ST.LT2A.20.01.08.51

Mòdul Finisher A4 b/n (grapadora i classificador)

Descripció:

No inclou

Característiques
•

Específic per a impressora multifuncional BizHub BH4050

•

Dispositiu que permet apilar, separar i grapar els treballs

•

Capacitat d'apilament: A4 fins a 250 fulls

•

Modes de grapatge: cantons frontal / posterior, 2 punts

•

Capacitat de grapatge: fins a 20 A4

•

Mides: 489 x 482 x 561 mm

•

Subministrament
grapes

Elements del catàleg
associats no inclosos
•
•

Multifuncional A4 b/n
Fax A4 b/n

Condicions de garantia i manteniment
•

Garantia de 2 anys.

•

Servei de manteniment inclòs.

Referències
Codi

Tipologia

Preu referència (sense IVA)

ST.LT2A.20.01.08.51

Impressores MF

604,27 €

Canal de demanda
Mitjançant el portal d’autoservei
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3. Catàleg
Elements associats al servei d’impressió
ST.LT2A.20.01.08.52

Mòdul fax A4 b/n

Descripció:

No inclou

Característiques

Elements del catàleg
associats no inclosos
•
•

•

Específic per a impressora multifuncional BizHub BH405

•

Dispositiu que permet enviar i rebre faxos sense necessitat d'un dispositiu addicional

•

Temps mínim d’enviament: 3 segons

•

Memòria d'emmagatzematge de faxos rebuts: 256 Mb

•

Resolució d'escaneig: estàndard (200 x 100 dpi), fi ( 200 x 200 dpi), súper fi (600 x 600
dpi)

Multifuncional A4 b/n
Fax A4 b/n

Condicions de garantia i manteniment
•

Garantia de 2 anys.

•

Servei de manteniment inclòs.

Referències
Codi

Tipologia

Preu referència (sense IVA)

ST.LT2A.20.01.08.52

Impressores MF

258,95 €

Canal de demanda
Mitjançant el portal d’autoservei
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3. Catàleg
Elements associats al servei d’impressió
ST.LT2A.20.01.08.55

Impressora multifuncional A3 b/n (BH367)

Descripció:

No inclou

El servei d’impressió inclou la disposició de l’equip i la seva integració a la xarxa del centre,
des de la qual els usuaris podran accedir a l’equip en les condicions generals del servei
d’impressió.

Elements del catàleg
associats no inclosos
•

Finisher A3 b/n

•

Fax A3 b/n

Inclou l’autenticació de l’usuari de xarxa, filtració de la direcció IP, encriptació de disc
dur en estàndard i impressió segura xifrada. Mode PDF xifratge (escaneig xifratge).
Característiques
•

Impressora multifuncional BizHub 367e

•

Volum de còpies mensual màxim: 48.000 còpies

•

Velocitat de multicòpia: A4/A3: 36/18 ppm en blanc i negre

•

Dues safates i entrada manual

•

Garantia de 2 anys (servei).

•

Selector de quantitat: mín. 1 - màx. 999

•

Servei de manteniment inclòs.

•

Pantalla informativa de 8,5”

•

Dimensions: 585 x 660 x 755 mm

•

Energia utilitzada quan copia o imprimeix: 470 W

Condicions de garantia i manteniment

Referències
Codi

Tipologia

Preu referència (sense IVA)

ST.LT2A.20.01.08.55

Impressores MF

1.341,39 €

Canal de demanda
Mitjançant el portal d’autoservei
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3. Catàleg
Elements associats al servei d’impressió
ST.LT2A.20.01.08.56

Mòdul Finisher A3 b/n (grapadora i classificador)

Descripció:

No inclou

Característiques
•

Específic per a impressores multifuncionals BizHub BH367

•

Dispositiu que permet apilar, separar i grapar els treballs

•

Capacitat d’apilament A4 fins a 500 fulls

•

Capacitat d’apilament A3 fins a 250 fulls

•

Modes de grapatge: cantons frontal / posterior, 2 punts

•

Capacitat de grapatge: fins a 50 A4, 30 A3

•

Dimensions: 472,5 x 585,5 x 197,7 mm

•

Elements del catàleg
associats no inclosos

Subministrament de

•

Multifuncional A3 b/n

grapes.

•

Fax A3 b/n i color

Condicions de garantia i manteniment
•

Garantia de 2 anys.

•

Servei de manteniment inclòs.

Referències
Codi

Tipologia

Preu referència (sense IVA)

ST.LT2A.20.01.08.56

Impressores MF

604,27 €

Canal de demanda
Mitjançant el portal d’autoservei
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3. Catàleg
Elements associats al servei d’impressió
ST.LT2A.20.01.08.57

Mòdul fax A3 b/n

Descripció:

No inclou

Característiques
•

Específic per a impressora multifuncional BizHub 367

•

Dispositiu que permet enviar i rebre faxos sense necessitat d’un dispositiu addicional

•

Temps mínim d’enviament: 3 segons

•

Memòria d'emmagatzematge de faxos rebuts: 256 Mb

•

Resolució d’escaneig: estàndard (200 x 100 dpi), fi (200 x 200 dpi), súper fi (400 x 400
dpi)

Elements del catàleg
associats no inclosos
•

Multifuncional A3 b/n

•

Finisher A3 b/n i color

Condicions de garantia i manteniment
•

Garantia de 2 anys.

•

Servei de manteniment inclòs.

Referències
Codi

Tipologia

Preu referència (sense IVA)

ST.LT2A.20.01.08.57

Impressores MF

258,95 €

Canal de demanda
Mitjançant el portal d’autoservei
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3. Catàleg
Elements associats al servei d’impressió
ST.LT2A.20.01.08.70

Impressora multifuncional A4/A3 b/n alta capacitat (BH754)

Descripció:

Elements del catàleg
associats no inclosos

No inclou

El servei d’impressió inclou la disposició de l’equip i la seva integració a la xarxa del centre,
des de la qual els usuaris podran accedir a l’equip en les condicions generals del servei
d’impressió.

•

Finisher A4/A3 a. c.

•

Fax A4/A3 a. c.

Inclou l’autenticació de l’usuari de xarxa, filtració de la direcció IP, encriptació de disc
dur en estàndard i impressió segura xifrada. Mode PDF xifratge (escaneig xifratge).
Característiques
•

Impressora multifuncional BizHub 754e

•

Equip multifuncional d’impressió digital en blanc i negre

•

Volum de còpies mensual màxim: 80.000 còpies

•

Velocitat de multicòpia A4/A3: 75/37 ppm

•

Garantia de 2 anys.

•

Dues safates

•

Servei de manteniment inclòs.

•

Selector de quantitat: mín.1 - màx. 999

•

Pantalla informativa: visualitzador de 9”

•

Dimensions: 650 x 799 x 1.155 mm

•

Energia utilitzada quan copia o imprimeix: 580 W

Condicions de garantia i manteniment

Referències
Codi

Tipologia

Preu referència (sense IVA)

ST.LT2A.20.01.08.70

Impressores MF

4.538,17 €

Canal de demanda
Mitjançant el portal d’autoservei
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3. Catàleg
Elements associats al servei d’impressió
ST.LT2A.20.01.08.71

Mòdul Finisher A4/A3 alta capacitat (grapadora i classificador)

Descripció:
Característiques
•

Específic per a impressores multifuncionals BizHub 754e

•

Dispositiu que permet apilar, separar i grapar els treballs

•

Capacitat d’apilament A4 fins a 500 fulls

•

Capacitat d’apilament A3 fins a 250 fulls

•

Modes de grapatge: cantons frontal / posterior, 2 punts

•

Capacitat de grapatge: fins a 50 A4, 30 A3

•

Mides: 472,5 x 585,5 x 197,7 mm

Elements del catàleg
associats no inclosos

No inclou
•

Subministrament Grapes

•

Multifuncional A4/A3 a.c.

•

Fax A4/A3 a. c.

Condicions de garantia i manteniment
•

Garantia de 2 anys.

•

Servei de manteniment inclòs.

Referències
Codi

Tipologia

Preu referència (sense IVA)

ST.LT2A.20.01.08.71

Impressores MF

836,56 €

Canal de demanda
Mitjançant el portal d’autoservei
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3. Catàleg
Elements associats al servei d’impressió
ST.LT2A.20.01.08.72

Mòdul fax A4/A3 alta capacitat

Descripció:

Elements del catàleg
associats no inclosos

No inclou

Característiques
•

Específic per a impressora multifuncional BizHub 754e

•

Dispositiu que permet enviar i rebre faxos sense necessitat d'un dispositiu addicional

•

Temps mínim d'enviament: 3 segons

•

Memòria d'emmagatzematge de faxos rebuts: 256 Mb

•

Resolució d’escaneig: estàndard (200 x 100 dpi), fi (200 x 200 dpi), súper fi (600 x 600
dpi)

•

Multifuncional A4/A3 a.c.

•

Finisher A4/A3 a. c.

Condicions de garantia i manteniment
•

Garantia de 2 anys.

•

Servei de manteniment inclòs.

Referències
Codi

Tipologia

Preu referència (sense IVA)

ST.LT2A.20.01.08.72

Impressores MF

661,48 €

Canal de demanda
Mitjançant el portal d’autoservei
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3. Catàleg
Elements associats al servei d’impressió
ST.LT2A.20.01.08.73

Impressora multifuncional A3 color (BH-C250i)

Descripció:

Elements del catàleg
associats no inclosos

No inclou

El servei d’impressió inclou la seva integració a la xarxa del centre, des de la qual els
usuaris podran accedir a l’equip en les condicions generals del servei d’impressió.
Inclou l’autenticació de l’usuari de xarxa, filtració de la direcció IP, encriptació de disc
dur en estàndard i impressió segura xifrada. Mode PDF xifratge (escaneig xifratge).

•

Finisher A3 b/n i color

•

Fax A3 b/n i color

.
Característiques
•

Impressora multifuncional BizHub C250i

•

Equip multifuncional d’impressió digital en blanc i negre i en color

•

Volum de còpies mensual màxim: 130.000 còpies

•

Velocitat de multicòpia A4/A3: 25/15 còpies per minut. Resolució 600 x 600 dpi

•

Dues safates

•

Garantia de 2 anys.

•

Servei de manteniment inclòs.

•

Selector de quantitat: mín.1 - màx. 999

•

Pantalla informativa: visualitzador de 10,1”

•

Dimensions: 779 x 615 x 685 mm

•

Energia utilitzada quan copia o imprimeix: 580 W

Condicions de garantia i manteniment

Referències
Codi

Tipologia

Preu referència (sense IVA)

ST.LT2A.20.01.08.73

Impressores MF

1.716,26 €

Canal de demanda
Mitjançant el portal d’autoservei
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3. Catàleg
Elements associats al servei d’impressió
ST.LT2A.20.01.08.91

Mòdul Finisher A3 b/n i color (grapadora i classificador)

Descripció:

No inclou

Característiques
•

Específic per a impressores multifuncional BizHub C250i

•

Dispositiu que permet apilar, separar i grapar els treballs

•

Capacitat d’apilament A4 fins a 500 fulls

•

Capacitat d’apilament A3 fins a 250 fulls

•

Modes de grapatge: cantons frontal / posterior, 2 punts

•

Capacitat de grapatge: fins a 50 A4, 30 A3

•

Mides: 472,5 x 585,5 x 197,7 mm

Elements del catàleg
associats no inclosos
•

Multifuncional A3 color

•

Fax A3 b/n i color

Condicions de garantia i manteniment
•

Garantia de 2 anys.

•

Servei de manteniment inclòs.

Referències
Codi

Tipologia

Preu referència (sense IVA)

ST.LT2A.20.01.08.91

Impressores MF

565,11 €

Canal de demanda
Mitjançant el portal d’autoservei
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3. Catàleg
Elements associats al servei d’impressió
ST.LT2A.20.01.08.92

Mòdul fax A3 b/n i color

Descripció:

No inclou

Característiques
•

Específic per a impressora multifuncional BizHub C250i

•

Dispositiu que permet enviar i rebre faxos sense necessitat d'un dispositiu addicional

•

Temps mínim d’enviament: 3 segons

•

Memòria d'emmagatzematge de faxos rebuts: 256 Mb

•

Resolució d’escaneig: estàndard (200 x 100 dpi), fi (200 x 200 dpi), súper fi (400 x 400 dpi)

Elements del catàleg
associats no inclosos
•

Multifuncional A3 color

•

Finisher A3 b/n i color

Condicions de garantia i manteniment
•

Garantia de 2 anys.

•

Servei de manteniment inclòs.

Referències
Codi

Tipologia

Preu referència (sense IVA)

ST.LT2A.20.01.08.92

Impressores MF

661,48 €

Canal de demanda
Mitjançant el portal d’autoservei
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3. Catàleg
Elements associats al desplegament curricular
ST.LT2A.20.02.06.02

Equip de robòtica BQ secundària

Descripció:

No inclou

Caixa d’equip de robòtica que permet el muntatge, la configuració i la programació amb
Bitbloq. Mòduls configurats de forma independent.

•

Elements del catàleg
associats no inclosos

Impressora en 3D

Equip de robòtica
secundària

Elements inclosos:
•

Core “Arduino” programable

•

Sensor d’ultrasons

•

Portapiles

•

Sensor Ir x 2

•

Polsador

•

Sensor de llum x 2

•

Brunzidor

•

Garantia d'1 any.

•

Potenciòmetre

•

Només es gestiona la garantia del fabricant.

•

Led x2

•

Mini servo x 2

Condicions de garantia i manteniment

•

Servo de rotació contínua x 2

•

Cable USB

Referències
Codi

Tipologia

Preu referència (sense IVA)

ST.LT2A.20.02.06.02

Robòtica

99,68 €

Canal de demanda
Mitjançant el portal d’autoservei
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3. Catàleg
Elements associats al desplegament curricular
ST.LT2A.20.02.06.12

Blue-bot – 1 element

Descripció:

Elements del catàleg
associats no inclosos

No inclou

Blue-bot és un robot de terra programable i accessible mitjançant Bluethooth. És el punt de

•

Base de càrrega Bluebots

partida per ensenyar el llenguatge de programació direccional als nens més petits.

Característiques
Moviment endavant / enrere: 150 mm ±8 mm
Gir esquerra / dreta: 90° ±4°
Pausa: 1 segon ±15 %
Velocitat de moviment: ≈65 mm/s (en funció de l’estat de la bateria)

Condicions de garantia i manteniment

Bateria: 3,7 V CC / 500 mAh
Durada de la bateria: 8 hores aprox. en condicions normals (principalment en funció de la
quantitat de moviments)

•

Garantia d'1 any.

•

Només es gestiona la garantia del fabricant.

Cable USB
Manual (en anglès)

Referències
Codi

Tipologia

Preu referència (sense IVA)

ST.LT2A.20.02.06.12

Robòtica

96,74 €

Canal de demanda
Mitjançant el portal d’autoservei
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3. Catàleg
Elements associats al desplegament curricular
ST.LT2A.20.02.06.04

Base de càrrega per a Blue-bots

Descripció:

No inclou

Amb l'accessori de base de càrrega, es poden carregar fins a 6 Bee-bots o Blue-bots.

•

Bee-bots

Elements del catàleg
associats no inclosos
•

Blue-bots

Els Blue-bots es demanen per separat.

Condicions de garantia i manteniment
•

Garantia d'1 any.

•

Només es gestiona la garantia del fabricant

Referències
Codi

Tipologia

Preu referència (sense IVA)

ST.LT2A.20.02.06.04

Robòtica

42,87 €

Canal de demanda
Mitjançant el portal d’autoservei
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3. Catàleg
Elements associats al desplegament curricular
ST.LT2A.20.02.06.06

Lot Lego Education WeDo 2.0 Bluetooth amb bateria

Descripció:

No inclou

Elements del catàleg
associats no inclosos

LEGO Education WeDo és el robot ideal perquè els alumnes de primària aprenguin robòtica
educativa, programació, ciències, i tecnologia i enginyeria (STEM) d’una forma amena i
efectiva. Desenvolupa la confiança dels alumnes perquè hi formulin preguntes, defineixin
problemes i dissenyin les pròpies solucions.
Aquest equip de robòtica es lliura en un contenidor d'emmagatzematge: safata de
classificació i etiquetes que permeten guardar de forma organitzada tots els seus elements.

Contingut
Smarthub 2 I/O WeDo 2.0

Condicions de garantia i manteniment

Motor mitjà WeDo 2.0
Sensor de moviment: WeDo 2.0
Sensor d’inclinació WeDo 2.0
Elements: LEGO® System 280 peces

•

Garantia d'1 any.

•

Només es gestiona la garantia del fabricant.

Programari: LEGO Education WeDo 2.0
Bateria

Referències
Codi

Tipologia

Preu referència (sense IVA)

ST.LT2A.20.02.06.06

Robòtica

196,93 €

Canal de demanda
Mitjançant el portal d’autoservei
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3. Catàleg
Elements associats al desplegament curricular
ST.LT2A.20.02.06.08

Lot Lego Mindstorms Education EV3

Descripció:

No inclou

Elements del catàleg
associats no inclosos

LEGO® Mindstorms Education EV3 és el robot educatiu enfocat als alumnes de secundària.
Aquesta solució té com a finalitat ajudar els alumnes, a partir de 10 anys, a assolir els
objectius del currículum escolar. LEGO® Mindstorms Education EV3 conté tot el necessari
perquè els docents facin servir la solució a l’aula: peces de construcció, maquinari de LEGO®
i programari per a la programació dels robots. És un material didàctic a punt per al seu ús.
Contingut
Bloc intel·ligent EV3
Bateria recarregable CC EV3
2 servomotors grans EV3

Condicions de garantia i manteniment

Servomotor mitjà EV3
Sensors: ultrasònic EV3 / giroscòpic EV3 / de colors EV3

•

Garantia d'1 any.

2 sensors de contacte EV3

•

Només es gestiona la garantia del fabricant.

Cables EV3
Elements LEGO® Technic, 541 peces i esfera metàl·lica
Programari educatiu i lot d’activitats LEGO® Mindstorms Education

Referències
Codi

Tipologia

Preu referència (sense IVA)

ST.LT2A.20.02.06.08

Robòtica

329,40 €

Canal de demanda
Mitjançant el portal d’autoservei
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3. Catàleg
Elements associats al desplegament curricular
ST.LT2A.20.02.06.10

Arduino Starter Kit

Descripció:

No inclou

Elements del catàleg
associats no inclosos

Amb el lot Arduino Starter es proporciona un conjunt de programari i circuits que poden ser
una òptima base per realitzar projectes. Dins del lot hi ha un gran nombre de components per
portar a terme tots els projectes descrits en el llibre que s’incorpora.
Inclou:
Manual dels projectes.
Components:
1x Arduino UNO Rev3 / 1x USB cable / 1x placa de prototip / 70x cable ponts de nucli sòlid /
1x base de muntatge senzill / 1x suport per a bateria de 9 V / 6x fototransistor / 3x
potenciòmetre 10 quiloomhs / 10x polsador / 1x sensor de temperatura / 1x sensor
d’inclinació / 1x pantalla LCD (16 x 2 caràcters) / 1x led (blanc lluminós) / 1x led (RGB) / 8x
led (vermell) / 8x led (verd) / 3x led (groc) / 3x led (blau) / 1x motor petit CC 6/9 V / 1x
servomotor petit / 1x càpsula piezo / 1x accionador motor pont H / 1x optoacoblador <4N35> /
2x transistor mosfet / 5x condensador 100 uF / 5x díode <1N4007> / 3x làmina transparent de
gel (vermell, verd, blau) / 1x placa de pins mascle (40 x 1) / 20x resistència de 220 ohms / 5x
resistència de 560 ohms / 5x resistència d’1 quiloohms / 20x resistència de 10 quiloohms / 5x
resistència d’1 megaohms / 5x resistència de 10 megaohms

Condicions de garantia i manteniment
•

Garantia d'1 any.

•

Servei de manteniment inclòs.

Referències
Codi

Tipologia

Preu referència (sense IVA)

ST.LT2A.20.02.06.10

Robòtica

83,95 €

Canal de demanda
Mitjançant el portal d’autoservei
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3. Catàleg
Elements associats al desplegament curricular
ST.LT2A.20.02.06.13

MicroBlocks Starter Kit STEAM

Descripció:

No inclou

Elements del catàleg
associats no inclosos

Microblocks és una plataforma de programació, pensada per programar plaques electròniques externes
des de l'ordinador, com la MICRO:Bit, inclosa en aquest equip d'iniciació. Es complementa amb una
placa d’entrades/sortida, que permet connectar sensors i actuadors de KEYESTUDIO, alguns inclosos
en l’equip i orientats a la pràctica amb motors i construcció de ROBOTS. Està orientada a la pràctica
STEAM.

Inclou (per unitat):
Una placa MICRO:BIT (un cable estàndard micro USB inclòs).
KS0295: Keyestudio sensor Breakout Board per a BBC micro:bit.
KS0011: Keyestudio mòdul de relé.
KS0019: Keyestudio mòdul brunzidor passiu.
KS0029: Keyestudio botó polsador digital
KS0032: Keyestudio mòdul LED RGB.
KS0034: Keyestudio DHT11 sensor de temperatura i humitat.
KS0049: Keyestudio sensor d’humitat del sòl.
KS0052: Keyestudio PIR sensor de moviment.
KS0098: Keyestudio sensor de llum ambiental TEMT6000.
KS0194: Keyestudio Micro Servo.
KS0232 / KS0233 / KS0234: Keyestudio mòdul LED vermell/verd/groc Piranha.
DUP-40x20: Cable pla Dupont de 40 fils x 20 cm H-H.

Condicions de garantia i manteniment
•

Garantia de 2 anys.

•

Només es gestiona la garantia del fabricant.

zReferències
Codi

Tipologia

Preu referència (sense IVA)

ST.LT2A.20.02.06.13

Robòtica

67,83 €

Canal de demanda
Mitjançant el portal d’autoservei
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3. Catàleg
Elements associats a la innovació metodològica
ST.LT2A.20.02.03.05

Carro de portàtils

Descripció:

No inclou

El carro de portàtils és un armari metàl·lic destinat a l’emmagatzematge, la recàrrega i el
transport de portàtils i tauletes (997 x 1.081 x 550 mm). La seva capacitat és de 26-30
tauletes / portàtils (fins a 15,6”) o 20 portàtils de 17”.

Elements del catàleg
associats no inclosos
•

Ordinador portàtil

Els carros permeten l’emmagatzematge de portàtils i tauletes de forma segura i disposa d’un
sistema de recàrrega de bateries dels ordinadors amb mecanismes de protecció de
recàrrega.
Permet el dipòsit i la custòdia de tauletes i portàtils. Per les seves mides es poden guardar
dins d’espais reduïts i durant aquest temps fer la recàrrega de les bateries de forma
seqüencial. L’espai que proporciona serveix per emmagatzemar i traslladar d’altres dispositius
perifèrics o el portàtil del professor/a o l’ordinador de l’aula.
Per a l'emmagatzematge i el transport d’ordinadors portàtils incorpora una caixa de connexió
elèctrica, un interruptor amb dispositiu de protecció general associat i de connexions
elèctriques internes individuals per a cadascun dels ordinadors portàtils que incorpori. Permet
fer la recàrrega de les bateries de forma seqüencial.

Condicions de garantia i manteniment
•

Garantia de 2 anys.

•

Servei de manteniment inclòs.

L’equip inclou un temporitzador de càrrega que permet treballar amb corrent i endoll ordinari
de 220 V.
Les portes amb les tanques i el perímetre afavoreixen la ventilació i la seguretat, mentre els
portàtils es troben emmagatzemats.

Referències
Codi

Tipologia

Preu referència (sense IVA)

ST.LT2A.20.02.03.05

Portàtils

960,51 €

Canal de demanda
Mitjançant el portal d’autoservei
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3. Catàleg
Elements associats a la innovació metodològica
ST.LT2A.20.02.03.19D

Ordinador portàtil de 15,6” – Intel i5 SSD – dual

Descripció:

No inclou

L’ordinador portàtil és especialment adequat per donar suport al treball educatiu a l’aula
ordinària que disposa de connectivitat Wi-Fi. Aquest equipament també es pot agrupar
configurant una “aula d’informàtica mòbil” mitjançant un carro de portàtils, disponible també
en aquest Catàleg.

•

Lector de DVD

Elements del catàleg
associats no inclosos
•

Carro de portàtils

Característiques
Autonomia: Fins a 10 hores

•

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac

•

Pes: 2 kg

•

Bluetooth 4.0

•

Processador: Intel i5

•

Càmera web 720 p

•

Memòria RAM: 8 GB

•

Lector de targetes

•

Disc dur: SSD 256 GB

•

Sistema operatiu: dual
(Windows 10 / Linkat 16.04)

•

Condicions de garantia i manteniment
•

Garantia de 3 anys.

•

Servei de manteniment inclòs.

Consideracions
•

Aquest equipament no porta inclòs el programari Office.

•

Aquesta maqueta no és adequada per a l’àmbit administratiu.

Referències
Codi

Tipologia

Preu referència (sense IVA)

ST.LT2A.20.02.03.19D

Portàtils

522,98 €

Canal de demanda
Mitjançant el portal d’autoservei
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3. Catàleg
Elements associats a la innovació metodològica
ST.LT2A.20.02.03.19W

Ordinador portàtil de 15,6” – Intel i5 SSD – Windows

Descripció:

No inclou

L’ordinador portàtil és especialment adequat per donar suport al treball educatiu a l’aula

•

Lector de DVD

Elements del catàleg
associats no inclosos
•

Carro de portàtils

ordinària que disposa de connectivitat Wi-Fi. Aquest equipament també es pot agrupar
configurant una “aula d’informàtica mòbil” mitjançant un carro de portàtils, disponible també
en aquest Catàleg.
Característiques
•

Autonomia: Fins a 10 hores

•

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac

•

Pes: 2 kg

•

Bluetooth 4.0

•

Processador: Intel i5

•

Càmera web 720 p

•

Memòria RAM: 8 GB

•

Lector de targetes

•

Disc dur: SSD 256 GB

•

Garantia de 3 anys.

•

Sistema operatiu: Windows 10

•

Servei de manteniment inclòs

Condicions de garantia i manteniment

Consideracions
•

Aquest equipament no porta inclòs el programari Office.

•

Aquesta maqueta no és adequada per a l’àmbit administratiu.

Referències
Codi

Tipologia

Preu referència (sense IVA)

ST.LT2A.20.02.03.19W

Portàtils

522,98 €

Canal de demanda
Mitjançant el portal d’autoservei
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3. Catàleg
Elements associats a la innovació metodològica
ST.LT2A.20.02.03.19L

Ordinador portàtil de 15,6” – Intel i5 SSD – Linkat

Descripció:

No inclou

L’ordinador portàtil és especialment adequat per donar suport al treball educatiu a l’aula

•

Lector de DVD

Elements del catàleg
associats no inclosos
•

Carro de portàtils

ordinària que disposa de connectivitat Wi-Fi. Aquest equipament també es pot agrupar
configurant una “aula d’informàtica mòbil” mitjançant un carro de portàtils, disponible també
en aquest Catàleg.
Característiques
•

Autonomia: 10 hores

•

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac

•

Pes: 2 kg

•

Bluetooth 4.0

•

Processador: Intel i5

•

Càmera web 720 p

•

Memòria RAM: 8 GB

•

Lector de targetes

•

Disc dur: SSD 256 GB

•

Garantia de 3 anys.

•

Sistema operatiu: Linkat 16.04

•

Servei de manteniment inclòs.

Condicions de garantia i manteniment

Consideracions
•

Aquesta maqueta no és adequada per a l’àmbit administratiu.

Referències
Codi

Tipologia

Preu referència (sense IVA)

ST.LT2A.20.02.03.19L

Portàtils

497,96 €

Canal de demanda
Mitjançant el portal d’autoservei
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3. Catàleg
Elements associats a la innovació metodològica
ST.LT2A.20.02.03.30W

Ordinador portàtil lleuger d'11,6” convertible tàctil – Windows

Descripció:

No inclou

L’ordinador portàtil és especialment adequat per donar suport al treball educatiu a l’aula ordinària que
disposa de connectivitat Wi-Fi. Aquest equipament també es pot agrupar configurant una “aula
informàtica mòbil” mitjançant un carro de portàtils, disponible també en aquest Catàleg.

•

Lector de DVD

Elements del catàleg
associats no inclosos
•

Carro de portàtils

Característiques
•

Autonomia: 10 hores

•

Pantalla tàctil

•

2 webcam

•

Pes: 1,4 kg

•

Processador: Intel Celeron N4100

•

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac

•

Memòria RAM: 4 GB

•

Disc dur: SSD 128 GB

•

Garantia de 2 anys.

•

Sistema operatiu: Windows 10

•

Servei de manteniment inclòs.

Condicions de garantia i manteniment

Consideracions
•

Aquest equipament no porta inclòs el programari Office.

•

Aquesta maqueta no és adequada per a l’àmbit administratiu.

Referències
Codi

Tipologia

Preu referència (sense IVA)

ST.LT2A.20.02.03.30W

Portàtils

372,29 €

Canal de demanda
Mitjançant el portal d’autoservei
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3. Catàleg
Elements associats a la innovació metodològica
ST.LT2A.20.02.03.30L

Ordinador portàtil lleuger d'11,6” convertible tàctil – Linkat

Descripció:

No inclou

L’ordinador portàtil és especialment adequat per donar suport al treball educatiu a l’aula ordinària que
disposa de connectivitat Wi-Fi. Aquest equipament també es pot agrupar configurant una “aula
informàtica mòbil” mitjançant un carro de portàtils, disponible també en aquest Catàleg.

•

Lector de DVD

Elements del catàleg
associats no inclosos
•

Carro de portàtils

Característiques
•

Autonomia: 10 hores

•

Pantalla tàctil

•

2 webcam

•

Pes: 1,4 kg

•

Processador: Intel Celeron N4100

•

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac

•

Memòria RAM: 4 GB

•

Disc dur: SSD 128 GB

•

Garantia de 2 anys.

•

Sistema operatiu: Linkat 16.04

•

Servei de manteniment inclòs.

Condicions de garantia i manteniment

Consideracions
•

Aquest equipament no porta inclòs el programari Office.

•

Aquesta maqueta no és adequada per a l’àmbit administratiu.

Referències
Codi

Tipologia

Preu referència (sense IVA)

ST.LT2A.20.02.03.30L

Portàtils

347,27 €

Canal de demanda
Mitjançant el portal d’autoservei
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3. Catàleg
Elements associats a la innovació metodològica
ST.LT2A.20.02.03.18W

Ordinador portàtil de 15,6” – Intel Pentium – Windows

Descripció:

No inclou

L’ordinador portàtil és especialment adequat per donar suport al treball educatiu a l’aula
ordinària que disposa de connectivitat Wi-Fi. Aquest equipament també es pot agrupar
configurant una “aula informàtica mòbil” mitjançant un carro de portàtils, disponible també en
aquest Catàleg.

Elements del catàleg
associats no inclosos
•

Carro de portàtils

Característiques
•

Autonomia: 5,5 hores

•

Pes: 1,8 kg

•

Processador: Intel Pentium N3350

•

Memòria RAM: 4 GB

•

Disc dur: SSD 128 GB

•

Sistema operatiu: Windows 10

•

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac

•

Inclou DVD

Condicions de garantia i manteniment
•

Garantia de 2 anys.

•

Servei de manteniment inclòs.

Consideracions
•

Aquest equipament no porta inclòs el programari Office.

•

Aquesta maqueta no és adequada per a l’àmbit administratiu.

Referències
Codi

Tipologia

Preu referència (sense IVA)

ST.LT2A.20.02.03.18W

Portàtils

360,96 €

Canal de demanda
Mitjançant el portal d’autoservei
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3. Catàleg
Elements associats a la innovació metodològica
ST.LT2A.20.02.03.18L

Ordinador portàtil de 15,6” – Intel Pentium – Linkat

Descripció:

No inclou

L’ordinador portàtil és especialment adequat per donar suport al treball educatiu a l’aula
ordinària que disposa de connectivitat Wi-Fi. Aquest equipament també es pot agrupar
configurant una aula informàtica mòbil mitjançant un carro de portàtils, disponible també en
aquest Catàleg.

Elements del catàleg
associats no inclosos
•

Carro de portàtils

Característiques
•

Autonomia: 5,5 hores

•

Pes: 1,8 kg

•

Processador: Intel Pentium N3350

•

Memòria RAM: 4 GB

•

Disc dur: SSD 128 GB

•

Sistema operatiu: Linkat 16.04

•

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac

•

Inclou DVD

Condicions de garantia i manteniment
•

Garantia de 2 anys.

•

Servei de manteniment inclòs.

Consideracions
•

Aquest equipament no porta inclòs el programari Office.

•

Aquesta maqueta no és adequada per a l’àmbit administratiu.

Referències
Codi

Tipologia

Preu referència (sense IVA)

ST.LT2A.20.02.03.18L

Portàtils

335,94 €

Canal de demanda
Mitjançant el portal d’autoservei
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3. Catàleg
Elements associats a la innovació metodològica
ST.LT2A.20.02.03.31W

Ordinador portàtil de 14” - convertible, tàctil – Intel i3 SSD – Windows

Descripció:

No inclou

L’ordinador portàtil és especialment adequat per donar suport al treball educatiu a l’aula
ordinària que disposa de connectivitat Wi-Fi. Aquest equipament també es pot agrupar
configurant una “aula informàtica mòbil” mitjançant un carro de portàtils, disponible també en
aquest Catàleg.

Elements del catàleg
associats no inclosos
•

Carro de portàtils

Característiques
•

Autonomia: 10 hores

•

Pes: 1,9 kg

•

Processador: Intel i3

•

Memòria RAM: 8 GB

•

Disc dur: SSD 256 GB

•

Sistema operatiu:Windows 10

•

Garantia de 3 anys.

•

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac

•

Servei de manteniment inclòs

Condicions de garantia i manteniment

Consideracions
•

Aquest equipament no porta inclòs el programari Office

•

Aquesta maqueta no és adequada per a l’àmbit administratiu.

Referències
Codi

Tipologia

Preu referència (sense IVA)

ST.LT2A.20.02.03.31W

Portàtils

603,35 €

Canal de demanda
Mitjançant el portal d’autoservei
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3. Catàleg
Elements associats a la innovació metodològica
ST.LT2A.20.02.03.31L

Ordinador portàtil de 14” - convertible, tàctil – Intel i3 SSD – Linkat

Descripció:

No inclou

L’ordinador portàtil és especialment adequat per donar suport al treball educatiu a l’aula
ordinària que disposa de connectivitat Wi-Fi. Aquest equipament també es pot agrupar
configurant una aula informàtica mòbil, mitjançant un carro de portàtils, disponible també en
aquest Catàleg.

Elements del catàleg
associats no inclosos
•

Carro de portàtils

Característiques
•

Autonomia: 10 hores

•

Pes: 1,9 kg

•

Processador: Intel i3

•

Memòria RAM: 8 GB

•

Disc dur: SSD 256 GB

•

Sistema operatiu: Linkat 16.04

•

Garantia de 3 anys.

•

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac

•

Servei de manteniment inclòs.

Condicions de garantia i manteniment

Consideracions
•

Aquest equipament no porta inclòs el programari Office.

•

Aquesta maqueta no és adequada per a l’àmbit administratiu.

Referències
Codi

Tipologia

Preu referència (sense IVA)

ST.LT2A.20.02.03.31L

Portàtils

581,59 €

Canal de demanda
Mitjançant el portal d’autoservei
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3. Catàleg
Elements associats a la innovació metodològica
ST.LT2A.20.02.03.46

Ordinador portàtil Chromebook d’11,6” - convertible, tàctil, 2 càmeres web + CMC

Descripció:

No inclou

El Chromebook és especialment adequat per donar suport al treball educatiu a l’aula ordinària
que disposa de connectivitat Wi-Fi. Aquest equipament també es pot agrupar configurant una
aula informàtica mòbil, mitjançant un carro de portàtils, disponible també en aquest Catàleg.
Característiques
• Autonomia: 10 hores
• Pes: 1,4 kg
• Processador: Intel Celeron N4000/ AMD A4-9120c
• Càmera web: 2 de 5MP
• Memòria RAM: 4 GB DDR4
• Disc dur: 32 eMMC GB
• Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac
• Sistema operatiu: Chrome OS
• Pantalla: tàctil

Elements del catàleg
associats no inclosos
•

Carro de portàtils

Condicions de garantia i manteniment
•

Garantia de 2 anys.

•

Només es gestiona la garantia del fabricant.

Consideracions
• No és compatible amb el servei d’impressió.
• Inclou una llicència de consola gestió.
•

Només inclou el lliurament i la configuració de la Wi-Fi.

Referències
Codi

Tipologia

Preu referència (sense IVA)

ST.LT2A.20.02.03.46

Portàtils

325,55 €

Canal de demanda
Mitjançant el portal d’autoservei
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3. Catàleg
Elements associats a la innovació metodològica
ST.LT2A.20.02.03.45

Ordinador portàtil Chromebook de 14” - no tàctil + CMC

Descripció:

No inclou

El Chromebook és especialment adequat per donar suport al treball educatiu a l’aula ordinària
que disposa de connectivitat Wi-Fi. Aquest equipament també es pot agrupar configurant una
aula informàtica mòbil, mitjançant un carro de portàtils, disponible també en aquest Catàleg.

Elements del catàleg
associats no inclosos
•

Carro de portàtils

Característiques
•

Pantalla no tàctil

•

Autonomia: 10 hores

•

Pes: 1,48 kg

•

Processador: Intel N3350/AMD A4-9120C

•

Memòria RAM: 4 GB DDR3

•

Disc dur: SSD 32 GB

•

Connexions: 2 USB 3.0,1 USB-C

•

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac

•

Sistema operatiu: Chrome OS

Condicions de garantia i manteniment
•

Garantia de 2 anys.

•

Només es gestiona la garantia del fabricant.

Consideracions
•
•
•

No és compatible amb el servei d’impressió.
Inclou llicència de CMC.
Només inclou el lliurament i la configuració de la Wi-Fi.

Referències
Codi

Tipologia

Preu referència (sense IVA)

ST.LT2A.20.02.03.45

Portàtils

278,74 €

Canal de demanda
Mitjançant el portal d’autoservei
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3. Catàleg
Elements associats a la innovació metodològica
ST.LT2A.20.02.03.47

Ordinador portàtil Chromebook de 14” - convertible, tàctil + CMC

Descripció:

No inclou

El Chromebook és especialment adequat per donar suport al treball educatiu a l’aula ordinària
que disposa de connectivitat Wi-Fi. Aquest equipament també es pot agrupar configurant una
aula informàtica mòbil, mitjançant un carro de portàtils, disponible també en aquest Catàleg.

Elements del catàleg
associats no inclosos
•

Carro de portàtils

Característiques
•

Pantalla: Tàctil

•

Autonomia: 14 hores

•

Pes: 1,5 kg

•

Processador: Intel Pentium 4415u

•

Memòria RAM: 8 GB DDR3

•

Disc dur: SSD 32 GB

•

Connexions: 2 USB 3.0- USB-C

•

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac

•

Sistema operatiu: Chrome OS

Condicions de garantia i manteniment
•

Garantia de 2 anys.

•

Només es gestiona la garantia del fabricant.

Consideracions
•
•
•

No és compatible amb el servei d’impressió.
Inclou llicència de CMC.
Només inclou el lliurament i la configuració de la Wi-Fi.

Referències
Codi

Tipologia

Preu referència (sense IVA)

ST.LT2A.20.02.03.47

Portàtils

510,71 €

Canal de demanda
Mitjançant el portal d’autoservei

61

3. Catàleg
Elements associats a la innovació metodològica
ST.LT2A.20.02.03.27

Tauleta IPAD (7a generació - 2019)

Descripció:

No inclou

Una tauleta és un tipus de computadora portàtil, integrada en una pantalla multitàctil, amb la
qual s'interactua principalment amb els dits. És una eina molt estesa, que millora
l'aprenentatge i permet el desenvolupament d'habilitats cognitives.

•

Apple Pencil

Elements del catàleg
associats no inclosos
•

Dispositiu de càrrega

Característiques
• Tauleta: Ipad 10,2 ”
• Pantalla: IPS 2160 x 1620 compatible amb Pencil
• Processador: A10
• Ram: 3 GB i 32 GB ROM
• Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac 2.4 GHz / 5GHz
• Bluetooth 4.2
• Càmera: 8 Mp
• Gruix de 7,5 mm i pes aproximat de 483 g
• 2 altaveus
• Sensor d’empremtes
• Bateria: fins a 10 hores
Consideracions

Condicions de garantia i manteniment

•

No és compatible amb el servei d’impressió ni amb el programa d’inscripció de dispositius
(DEP).

•

Només inclou el lliurament i la configuració de la Wi-Fi.

•

Garantia de 2 anys.

•

Només es gestiona la garantia del fabricant.

Referències
Codi

Tipologia

Preu referència (sense IVA)

ST.LT2A.20.02.03.27

Tauletes

324,44 €

Canal de demanda
Mitjançant el portal d’autoservei
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3. Catàleg
Elements associats a la innovació metodològica
ST.LT2A.20.02.03.23

Tauleta Android Quad-Core de 10,1”

Descripció:

No inclou

Una tauleta és un tipus de computadora portàtil, integrada en una pantalla multitàctil i amb la
qual s'interactua principalment amb els dits. És una eina molt estesa, que millora
l'aprenentatge i permet el desenvolupament d'habilitats cognitives.

Elements del catàleg
associats no inclosos
•

Dispositiu de càrrega

Característiques
•

Pantalla: Gorilla Glass 4

•

Sistema operatiu: Android 6.0 actualitzable

•

Processador: Mediatek Quad-Core 1.3 GHz i 64 bits

•

Ram: 2 GB i 16 GB ROM, amb ranura Micro SD per ampliar amb targetes fins a 64 GB

•

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac 2.4 GHz / 5 GHz

•

GPS/AGPS, Bluetooth 4.0

•

Càmeres: frontal 5 Mp i posterior 8 Mp autofocus amb flaix

•

Gruix de 7 mm i pes aproximat de 509 g

•

Garantia de 3 anys.

•

2 altaveus

•

Només es gestiona la garantia del fabricant.

•

Sensor d’empremtes

•

Bateria: fins a 12 hores

Condicions de garantia i manteniment

Consideracions
•

No és compatible amb el servei d’impressió.

•

Només inclou el lliurament i la configuració de la Wi-Fi.

Referències
Codi

Tipologia

Preu referència (sense IVA)

ST.LT2A.20.02.03.23

Tauletes

189,55 €

Canal de demanda
Mitjançant el portal d’autoservei
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3. Catàleg
Elements associats a la innovació metodològica
ST.LT2A.20.02.03.28

Tauleta Android Octa-Core de 10,1”

Descripció:

No inclou

Una tauleta és un tipus de computadora portàtil, integrada en una pantalla multitàctil i amb la
qual s'interactua principalment amb els dits. És una eina molt estesa, que millora
l'aprenentatge i permet el desenvolupament d'habilitats cognitives.

Elements del catàleg
associats no inclosos
•

Dispositiu de càrrega

Característiques
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tauleta: 10.1 Full HD 1920 x 1200 IPS Gorilla Glass 4
Sistema operatiu: Android 8.1
Processador: Qualcomm Snapdragon 450 (8C,8CxA53 @1.8 Ghz)
Ram: 3 GB i 32 GB ROM, amb ranura Micro SD per ampliar amb targetes fins a 128 GB
Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac 2.4 GHz / 5GHz
GPS/AGPS, Bluetooth 4.2
Càmeres: frontal 5 Mp i posterior 8 Mp autofocus amb flaix
Gruix de 7 mm i pes aproximat de 485 g
2 altaveus
Sensor d’empremtes
Bateria: fins a 12 hores

Condicions de garantia i manteniment
•

Garantia de 2 anys.

•

Només es gestiona la garantia del fabricant.

Consideracions
• No és compatible amb el servei d’impressió.
• Només inclou el lliurament i configuració de la Wi-Fi.

Referències
Codi

Tipologia

Preu referència (sense IVA)

ST.LT2A.20.02.03.28

Tauletes

251,42 €

Canal de demanda
Mitjançant el portal d’autoservei
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3. Catàleg
Elements associats a la innovació metodològica
ST.LT2A.20.02.03.25

Estació de càrrega per a 15 tauletes / 16 Ipads

Descripció:

No inclou

Elements del catàleg
associats no inclosos
•
•

Estació de càrrega per a dispositius portàtils tipus tauleta o Ipad. Permet la càrrega de 15
tauletes Android o 16 Ipad.

Tauleta
Ipad

Característiques
•

Capacitat: 15 tauletes Android / 16 Ipad

•

Mida màxima dispositiu incloent carregador: 280 x 210 x 17 mm

•

Potencia màxima de càrrega: 2.1 Amp per USB, amb dos dispositius

•

Alçada: 538 mm

•

Amplada: 269 mm

•

Fondària: 406 mm

•

Garantia de 2 anys.

•

Pes: 5,7 kg

•

Servei de manteniment inclòs.

•

Disposa de rodes i nanses per transportar fàcilment.

Condicions de garantia i manteniment

Referències
Codi

Tipologia

Preu referència (sense IVA)

ST.LT2A.20.02.03.25

Tauletes

971,51 €

Canal de demanda
Mitjançant el portal d’autoservei
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3. Catàleg
Elements associats a la innovació metodològica
ST.LT2A.20.02.04.01

Equip de projecció d’ultra curta distància

Descripció:

No inclou

El videoprojector d’ultra curta distància permet projectar la informació de la pantalla de
l'ordinador en una superfície de projecció. Es disposa de dues opcions d'equip de projecció:
es pot demanar l'equip de projecció o bé únicament el projector per separat. Ni els altaveus ni
la caixa de suport no es poden sol·licitar individualment.

Elements del catàleg
associats no inclosos
•
•
•

Pissarra tàctil
Visualitzador de
documents
Estació multimèdia

Es pot combinar amb una pissarra digital per permetre treballar amb interactivitat.
Lluminositat de 3.100 lumens, resolució XGA.
Equip de projecció
•

Videoprojector d’ultra curta distància: pot combinar-se amb una pissarra digital per
permetre treballar amb interactivitat.

•

Altaveus autoamplificats per a aules, sales de reunions i petites sales d'actes.
Subsistema de so integrat per dos altaveus autoamplificats externs de 30 W.

•

Caixa de suport a la connectivitat i comandament: amb connectors de
vídeo/àudio/USB i comandament remot del sistema.

Condicions de garantia i manteniment
•

Garantia de 5 anys (en queda exclosa la bombeta).

•

Servei de manteniment inclòs.

Consideracions
•

L’actuació inclou una visita de replanteig prèvia a la instal·lació.

•

L'equip inclou la instal·lació d’acord amb el replanteig previ, i queda en condicions de
funcionament (vegeu pàgina d’instal·lació).

Referències
Codi

Tipologia

Preu referència (sense IVA)

ST.LT2A.20.02.04.01

Aula multimèdia

1.175,32 €

Canal de demanda
Mitjançant el portal d’autoservei
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3. Catàleg
Elements associats a la innovació metodològica
ST.LT2A.20.02.04.03

Ecovideoprojector de llarga distància

Descripció:

No inclou

L’ecovideoprojector LED de llarga distància projecta la informació de la pantalla de l’ordinador
a una superfície de projecció.

Elements del catàleg
associats no inclosos
•
•

Equip de projecció

•

Pissarra tàctil
Visualitzador de
documents
Estació multimèdia

Característiques
•

10.000 hores sense canvi de làmpada, ni manteniment

•

Lluminositat de 2.700 ANSI lumens

•

Resolució: XGA

•

Lliure de mercuri

•

Resistent a la pols

•

Encesa i apagada instantània

Condicions de garantia i manteniment

Consideracions
L’actuació inclou una visita de replantejament previ a la instal·lació.

•

Garantia fabricant de 5 anys.

•

Servei de manteniment inclòs.

L'equip inclou la instal·lació, d’acord amb el plantejament previ, per quedar en condicions de
funcionament (vegeu pàgina d'instal·lació).

Referències
Codi

Tipologia

Preu referència (sense IVA)

ST.LT2A.20.02.04.03

Aula multimèdia

613,30 €

Canal de demanda
Mitjançant el portal d’autoservei
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3. Catàleg
Elements associats a la innovació metodològica
ST.LT2A.20.02.04.12

Videoprojector de llarga distància

Descripció:

No inclou

Elements del catàleg
associats no inclosos

Projector de llarga distància portàtil amb possibilitat de fixació al sostre.
Durada de la làmpada fins a 10.000 hores i tecnologia 3LCD.
Característiques
•

Resolució: XGA (1024 x 768)

•

3.300 ANSI lumens

•

Pes: 2,9 kg

•

Panell: 3LCD

•

Contrast: 2000:1

•

Durada de la làmpada: fins a 10.000 hores

•

Altaveu: 1 de 16 W

•

Correcció trapezi vertical: +/-30 graus

•

Zoom manual: 1.2

Condicions de garantia i manteniment
•

Garantia de 2 anys.

•

Servei de manteniment inclòs.

Consideracions
•

Inclou la instal·lació del videoprojector.

Referències
Codi

Tipologia

Preu referència (sense IVA)

ST.LT2A.20.02.04.12

Aula multimèdia

452,42 €

Canal de demanda
Mitjançant el portal d’autoservei
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3. Catàleg
Elements associats a la innovació metodològica
ST.LT2A.20.02.04.21

Pissarra tàctil

Descripció:

No inclou

Pissarra tàctil, amb programari específic de suport a les interaccions educatives, que permet

•

Elements del catàleg
associats no inclosos

Modificació de la

•

Equip de projecció

la interacció amb el dit i amb retoladors per a PDI. Són especialment adequades per a

instal·lació del

•

Visualitzador de

alumnes d’educació infantil i primària.

videoprojector

La superfície de projecció és de 85 polzades (1630 x 1150 mm).

existent.

documents
•

Suport regulable

•

Estació multimèdia

Característiques
•

Tecnologia: Tàctil infraroig

•

Grandària: 85 ”

•

Format: 4:3

•

Nombre d’entrades simultànies: 10

•

Sistemes operatius: Windows i Linkat

•

Programari en català: Sí

Condicions de garantia i manteniment
•

Garantia de 5 anys.

•

Servei de manteniment inclòs.

Referències
Codi

Tipologia

Preu referència (sense IVA)

ST.LT2A.20.02.04.21

Aula multimèdia

634,82 €

Canal de demanda
Mitjançant el portal d’autoservei
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3. Catàleg
Elements associats a la innovació metodològica
ST.LT2A.20.02.04.30

Equip videoprojector d'ultra curta distància interactiu tàctil

Descripció:

Elements del catàleg
associats no inclosos

No inclou

El nou projector d’ultra curta distància ofereix el màxim nivell d’interactivitat gràcies als dos
llapis i al control tàctil. Permet fer servir els dits per fer anotacions directament a la pantalla.

•

Visualitzador de
documents

Els llapis interactius tenen molt bona capacitat de resposta i facilitat d’ús.
•

Estació multimèdia

Característiques
•

Videoprojector d’ultra curta distància amb retoladors interactius.

•

Altaveus autoamplificats per a aules, sales de reunions i petites sales d'actes.
Subsistema de so integrat per dos altaveus autoamplificats externs de 30 W.

•

Caixa de suport a la connectivitat i comandament: amb connectors vídeo/àudio/USB
i comandament remot del sistema.

Consideracions
•

L’actuació inclou una visita de replanteig prèvia a la instal·lació.

•

L'equip inclou la instal·lació, d’acord amb el plantejament previ, per quedar en
condicions de funcionament (vegeu pàgina d’instal·lació).

Condicions de garantia i manteniment
•

Garantia de 5 anys.

•

Servei de manteniment inclòs.

Referències
Codi

Tipologia

Preu referència (sense IVA)

ST.LT2A.20.02.04.30

Aula multimèdia

1.637,73 €

Canal de demanda
Mitjançant el portal d’autoservei
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3. Catàleg
Elements associats a la innovació metodològica
ST.LT2A.20.02.04.23

Suport regulable en alçada motoritzat per a PDI

Descripció:

No inclou

Elements del catàleg
associats no inclosos

El suport regulable motoritzat permet modificar l’alçada de la pissarra. Constitueix una solució

•

Equip de projecció

pràctica, segura i còmoda per integrar el videoprojector i la pissarra digital interactiva en

•

Pissarra tàctil

contextos d’estudiants de diferents edats i, per tant, d’alçades molt diferents. L’objectiu és

•

Visualitzador de

adaptar l’equip a les diferents necessitats.

documents

Característiques:
•

Mides PDI: alçada màxima:1550 mm

•

Mides PDI alçada mínima:1130 mm

•

Pes màxim: 50 kg

•

Alçada màxima: 2620 mm

•

Alçada mínima de la PDI a terra: 230 mm

•

Garantia de 2 anys.

•

Alçada màxima de la PDI a Terra: 680 mm

•

Servei de manteniment inclòs.

•

Inclinació: 90º

•

Motor: SI

Condicions de garantia i manteniment

Consideracions

Referències

És un complement de la pissarra del Catàleg.
S’ha de sol·licitar
conjuntament amb una pissarra.
Codi
ST.LT2A.20.02.04.23

Canal de demanda
Mitjançant el portal d’autoservei

Tipologia

Preu referència (sense IVA)

Aula multimèdia

373,15 €
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3. Catàleg
Elements associats a la innovació metodològica
ST.LT2A.20.02.04.46

Panell interactiu 4K de 65” amb mòdul Android, penjat a paret

Descripció:

Elements del catàleg
associats no inclosos

No inclou

Monitor interactiu 65” tàctil amb sistema Android extern inclòs. Resolució 4K i vidre antiimpactes 9H. Permet una simultaneïtat de 15 tocs i té una durada d’il·luminació de 50.000 h.

•

inclinable motoritzat

Característiques
•

Suport regulable i

Mida: 65”

•

Tecnologia: tàctil infraroig

•
•
•

Resolució: 4 K
Resposta: 8 ms
Contrast: 4000:1

•

Punts tàctils simultanis: 15

•

Altaveus: 2 de 15 W

•

Ports: HDMI:3 / VGA:1 / USB touch:2

•

Mides: 1.536 x 960 x 99 mm i pes de 46 kg

•

S.O: Android 8.0 Oreo, 2GB Ram 16GB ROM-Quad Core ARM Cortex A73

•

Compatibilitat: Windows, Linkat, Android, Chrome

•
•
•

Inclou caixa de connexions i cables de connexió PC.
No és compatible amb el servei d’impressió.
Inclou el transport i la instal·lació.

Condicions de garantia i manteniment
•

Garantia de 5 anys.

•

Servei de manteniment inclòs.

Referències
Codi

Tipologia

Preu referència (sense IVA)

ST.LT2A.20.02.04.46

Aula multimèdia

1.576,83 €

Canal de demanda
Mitjançant el portal d’autoservei
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3. Catàleg
Elements associats a la innovació metodològica
ST.LT2A.20.02.04.47

Panell interactiu 4K de 65” amb mòdul Android sobre peu mòbil

Descripció:

Elements del catàleg
associats no inclosos

No inclou

Monitor interactiu 65” tàctil amb sistema Android extern inclòs. Resolució 4K i vidre
antiimpactes 9H. Permet una simultaneïtat de 15 tocs i té una durada d’il·luminació de 50.000 h.
Característiques
•

Mida: 65”

•

Tecnologia: tàctil infraroig

•

Resolució: 4k (3840 x 2160, 60 Hz)

•

Resposta: 8 ms

•

Punts tàctils simultanis: 15

•

Contrast: 4000:1

•

Ports: HDMI:3 / VGA:1 / USB touch:2

•

Altaveus: 2 de 15 W

•

Mides: 1.536 x 960 x 90 mm i pes de 46 kg

•

Cables de connexió PC

•

S.O: Android 8.0 Oreo, 2GB Ram 16GB ROMQuad Core ARM Cortex A73

•

Compatibilitat: Windows, Linkat, Android, Chrome

•

Suport de peu amb rodes, no regulable en alçada

•

No és compatible amb servei d’impressió.

•

Inclou el transport i el muntatge.

Condicions de garantia i manteniment
•

Garantia de 5 anys.

•

Servei de manteniment inclòs.

Referències
Codi

Tipologia

Preu referència (sense IVA)

ST.LT2A.20.02.04.47

Aula multimèdia

1.912,56 €

Canal de demanda
Mitjançant el portal d’autoservei
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3. Catàleg
Elements associats a la innovació metodològica
ST.LT2A.20.02.04.48

Panell interactiu 4K de 75” amb mòdul Android, penjat a paret

Descripció:

Elements del catàleg
associats no inclosos

No inclou

Monitor interactiu 75” tàctil amb sistema Android extern inclòs. Resolució ultra 4K i vidre
antiimpactes. Permet una simultaneïtat de 15 tocs i té una durada d’il·luminació de 50.000
hores.

•

Suport regulable i
inclinable motoritzat

Característiques
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mida: 75”
Tecnologia: tàctil infraroig
Resolució: ultra 4K (3840 x 2160, 60 Hz)
Resposta: 8 ms
Contrast: 4000:1
Punts tàctils simultanis: 15
Altaveus: 2 de 15 W
Ports: HDMI:3 / VGA:1 / USB touch:2
Mides: 1.790 x 1.095 x 114 mm i pes de 64 kg
S.O: Android 8.0 Oreo, 2GB Ram 16GB ROM-Quad Core ARM Cortex A73
Compatibilitat: Windows, Linkat, Android, Chrome
Inclou caixa de connexions i cables de connexió PC.
No és compatible amb servei d’impressió.
Inclou el transport i la instal·lació.

Condicions de garantia i manteniment
•

Garantia de 5 anys.

•

Servei de manteniment inclòs.

Referències
Codi

Tipologia

Preu referència (sense IVA)

ST.LT2A.20.02.04.48

Aula multimèdia

2.163,00 €

Canal de demanda
Mitjançant el portal d’autoservei
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3. Catàleg
Elements associats a la innovació metodològica
ST.LT2A.20.02.04.49

Panell interactiu 4K de 75” amb mòdul Android sobre peu mòbil

Descripció:

Elements del catàleg
associats no inclosos

No inclou

Monitor interactiu 75” tàctil amb sistema Android inclòs. Resolució ultra 4K i vidre
antiimpactes. Permet una simultaneïtat de 15 tocs i té una durada d’il·luminació de 50.000
hores.
Característiques
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mida: 75”
Tecnologia: tàctil infraroig
Resolució: ultra 4K (3840 x 2160, 60Hz)
Resposta: 8 ms
Contrast: 4000:1
Punts tàctils simultanis: 15
Altaveus: 2 de 15 W
Ports: HDMI:3 / VGA:1 / USB touch:2
Mides: 1.790 x 1.095 x 114 mm i pes de 64 kg
S.O: Android 8.0 Oreo, 2GB Ram 16GB ROM-Quad Core ARM Cortex A73
Compatibilitat: Windows, Linkat, Android, Chrome
Suport: suport de peu amb rodes. Inclou suport mòbil no regulable en alçada
Inclou cables de connexió PC.
No és compatible amb servei d’impressió.
Inclou el transport i el muntatge.

Condicions de garantia i manteniment
•

Garantia de 5 anys.

•

Servei de manteniment inclòs.

Referències
Codi

Tipologia

Preu referència (sense IVA)

ST.LT2A.20.02.04.49

Aula multimèdia

2.498,73 €

Canal de demanda
Mitjançant el portal d’autoservei
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3. Catàleg
Elements associats a la innovació metodològica
ST.LT2A.20.02.04.50

Panell interactiu 4K de 86” amb mòdul Android, penjat a paret

Descripció:

Elements del catàleg
associats no inclosos

No inclou

Monitor interactiu 86” tàctil amb sistema Android extern inclòs. Resolució ultra 4K i vidre antiimpactes. Permet una simultaneïtat de 15 tocs i té una durada d’il·luminació de 50.000 hores.

•

inclinable motoritzat

Característiques
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Suport regulable i

Mida: 86”
Tecnologia: tàctil infraroig
Resolució: ultra 4K (3840 x 2160, 60 Hz)
Resposta: 8 ms
Contrast: 4000:1
Punts tàctils simultanis: 15
Altaveus: 2 de 15 W
Ports: HDMI:3 / VGA:1 / USB touch:2
Mides: 2.018 x 1.236 x 113 mm i pes de 84 kg
S.O: Android 8.0 Oreo, 2GB Ram 16GB ROM-Quad Core ARM Cortex A73
Compatibilitat: Windows, Linkat, Android, Chrome
Inclou caixa de connexions i cables de connexió PC
No és compatible amb servei d’impressióInclou el transport i la instal·lació.

Condicions de garantia i manteniment
•

Garantia de 5 anys.

•

Servei de manteniment inclòs

Referències
Codi

Tipologia

Preu referència (sense IVA)

ST.LT2A.20.02.04.50

Aula multimèdia

2.968,09 €

Canal de demanda
Mitjançant el portal d’autoservei
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3. Catàleg
Elements associats a la innovació metodològica
ST.LT2A.20.02.04.51

Panell interactiu 4K de 86” amb mòdul Android sobre peu mòbil

Descripció:

Elements del catàleg
associats no inclosos

No inclou

Monitor interactiu 86” tàctil amb sistema Android inclòs. Resolució ultra 4K i vidre
antiimpactes. Permet una simultaneïtat de 15 tocs i té una durada d’il·luminació de 50.000
hores.
Característiques
• Mida: 86”
• Tecnologia: tàctil infraroig
• Resolució: ultra 4K (3840 x 2160, 60Hz)
• Resposta: 8 ms
• Contrast: 4000:1
• Punts tàctils simultanis: 15
• Altaveus: 2 de 15 W
• Ports: HDMI:3 / VGA:1 / USB touch:2
• Mides: 2.018 x 1.236 x 113 mm i pes de 84 kg
• S.O: Android 8.0 Oreo, 2GB Ram 16GB ROM-Quad Core ARM Cortex A73
• Compatibilitat: Windows, Linkat, Android, Chrome
• Suport: suport de peu amb rodes. Inclou suport mòbil no regulable en alçada.
• Inclou cables de connexió PC
• No és compatible amb servei d’impressió.
• Inclou el transport i el muntatge.

Condicions de garantia i manteniment
•

Garantia de 5 anys.

•

Servei de manteniment inclòs

Referències
Codi

Tipologia

Preu referència (sense IVA)

ST.LT2A.20.02.04.51

Aula multimèdia

3.303,82 €

Canal de demanda
Mitjançant el portal d’autoservei
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3. Catàleg
Elements associats a la innovació metodològica
ST.LT2A.20.0.04.52

Ordinador Chromebox per a panell interactiu

Descripció:

No inclou

Elements del catàleg
associats no inclosos

El Chromeboox és especialment adequat per donar suport al treball educatiu amb el panell
interactiu.
Característiques
•

Pes: 0,6 kg

•

Processador: Intel 3867U

•

Memòria RAM: 4 GB DDR4

•

Disc dur: SSD 128 GB

•

Connexions: HDMI,3 USB 3.0,2 USB 2.0, USB-C,Micro SD,RJ45

•

Bluetooth: 4.2

•

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac

•

Sistema operatiu: Chrome OS

Condicions de garantia i manteniment

Consideracions
•
•
•
•

•

Garantia de 2 anys.

•

Servei de manteniment inclòs.

No és compatible amb servei d’impressió.
Inclou llicència de CMC.
Només inclou el lliurament i la configuració de la Wi-Fi.
No és possible sol·licitar-lo sense el panell interactiu..

Referències
Codi

Tipologia

Preu referència (sense IVA)

ST.LT2A.20.04.52

Aula multimèdia

418,20 €

Canal de demanda
Mitjançant el portal d’autoservei
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3. Catàleg
Elements associats a la innovació metodològica
ST.LT2A.20.02.04.53

Suport per a panell interactiu amb rodes

Descripció:

No inclou

Elements del catàleg
associats no inclosos

El suport amb rodes permet muntar el panell a l’alçada adequada a l'edat dels alumnes i

•

Panell interactiu 65”

desplaçar-lo en diferents espais. Disposa d’una safata horitzontal.

•

Panell interactiu 75”

•

Panell Interactiu 86”

Característiques
•

Mides: 65-86”

•

Pes: 37,4 kg

•

Marc suport alçada: 1545 mm

•

Placa base ample/fons: 1370 mm x 665 mm

•

Prestatge ample/fons: 800 mm x 400 mm

•

Pes màxim del panell: 80 Kg

Condicions de garantia i manteniment
•

Garantia de 2 anys.

•

Servei de manteniment inclòs

Consideracions
•

Inclou el lliurament i el muntatge.

•

No inclou la desinstal·lació de panells de paret.

Referències
Codi

Tipologia

Preu referència (sense IVA)

ST.LT2A.20.02.04.53

Aula multimèdia

425,66 €

Canal de demanda
Mitjançant el portal d’autoservei
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3. Catàleg
Elements associats al disseny universal per a l’aprenentatge
ST.LT2A.20.02.04.22

Visualitzador de documents

Descripció:

No inclou

El visualitzador de documents és un dispositiu per projectar i capturar imatges. Es tracta
d’una càmera digital de gran resolució integrada en un braç flexible i amb els connectors
necessaris per projectar en una pantalla o capturar les imatges d’un ordinador.
Serveix per projectar llibres, apunts o dibuixos. Permet projectar en temps real allò que
interessa, com per exemple en un laboratori de ciències un insecte o un fòssil, o el procés
que se segueix durant una pràctica en un laboratori de física.

Elements del catàleg
associats no inclosos
•

Equip de projecció

•

Pissarra tàctil

•

Suport regulable

•

Estació multimèdia

Característiques:
•

Selecció Imatges: 1 2/7” Sensor CMOS

•

Píxels efectius: 1920 Horitzontal x 1080 Vertical

•

Fotogrames per segon: 30fps Max

•

Zoom: Digital 16

•

Garantia de 2 anys.

•

Focus Automàtic

•

Servei de manteniment inclòs.

•

Connectivitat: 1 Usb 1.1 tipus B, entrada VGA, Sortida Vga, Sortida HDMI, Micròfon
integrat i SD Card

•

Pes: 2,5Kg

•

Sistemes operatius: Windows i Mac OS

Condicions de garantia i manteniment

Referències
Codi

Tipologia

Preu referència (sense IVA)

ST.LT2A.20.02.04.22

Aula multimèdia

630,11 €

Canal de demanda
Mitjançant el portal d’autoservei
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3. Catàleg
Elements associats al disseny universal per a l’aprenentatge
ST.LT2A.20.02.04.45

Suport per a panell interactiu, regulable i inclinable (motoritzat)

Descripció:

Elements del catàleg
associats no inclosos

No inclou

El suport regulable motoritzat permet modificar l’altura del panell i la seva inclinació per posar-

•

Panell interactiu 65”

lo en posició horitzontal (en format taula).

•

Panell interactiu 75”

Requereix d’un punt elèctric perquè funcioni.

•

Panell interactiu 86”

Característiques
•

Mides: 42-100”

•

Pes màxim: 150 kg

•

Alçada: 870-1.370 mm

•

Inclinació: 90º

Condicions de garantia i manteniment

Consideracions

•

Garantia de 2 anys.

•

Servei de manteniment inclòs.

Inclou el lliurament i el muntatge.

Referències
Codi

Tipologia

Preu referència (sense IVA)

ST.LT2A.20.02.04.45

Aula multimèdia

1.486,75 €

Canal de demanda
Mitjançant el portal d’autoservei
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3. Catàleg
Elements associats al disseny universal per a l’aprenentatge
ST.LT2A.20.02.07.12

Monitor multitàctil de 23”

Descripció:

No inclou

El monitor permet visualitzar per pantalla les dades d’un ordinador.

•

Altaveus

Elements del catàleg
associats no inclosos
•

Estació multimèdia

L’aspecte de la pantalla és de tipus 16:9. La tecnologia del monitor és tipus LED.
Característiques
•

Aspecte: 16:9

•

Tecnologia LED: disponible

•

Brillantor: 250 cd/m2

•

Nombre de colors: 16,7

•

Multitàctil: fins a 10 punts

•

Temps resposta: 5 ms

•

Pantalla: 23” sense altaveus incorporats

•

Connexions: 1 DVI, 1 HDMI,USB versió 3, 1 mini D-sub 15 pins

•

Regulació en alçada i inclinació

Condicions de garantia i manteniment
•

Garantia de 2 anys.

•

Servei de manteniment inclòs.

Referències
Codi

Tipologia

Preu referència (sense IVA)

ST.LT2A.20.02.07.12

Monitors

329,40 €

Canal de demanda
Mitjançant el portal d’autoservei
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3. Catàleg
Elements associats al disseny universal per a l’aprenentatge
ST.LT2A.20.02.07.14

Teclat de tecles grans d’alt contrast

Descripció:

No inclou

Elements del catàleg
associats no inclosos

Teclat USB de tecles d’alt contrast. Mida convencional de 108 tecles. Pensat per a l’atenció a

•

Ordinador portàtil

la diversitat i l’alumnat amb necessitats educatives especials.

•

Estació multimèdia

Característiques
•

Tecles:
•

Sistema de tecles de membrana

•

Color groc

•

Tecles majúscules

•

La disposició de les tecles difereix del teclat estàndard

Condicions de garantia i manteniment
•

Garantia de 2 anys.

•

Només garantia del fabricant.

Referències
Codi

Tipologia

Preu referència (sense IVA)

ST.LT2A.20.02.07.14

Atenció a la diversitat

51,52 €

Canal de demanda
Mitjançant el portal d’autoservei
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3. Catàleg
Elements associats al disseny universal per a l’aprenentatge
ST.LT2A.20.02.07.13

Teclat de tecles grans Clevy sense fil

Descripció:

No inclou

Elements del catàleg
associats no inclosos

Teclat de tecles grans sense fil. Utilitza un codi de colors que permet identificar de manera

•

Ordinador portàtil

senzilla i ràpida els grups de lletres. Pensat per a l’atenció a la diversitat i l’alumnat amb

•

Estació multimèdia

necessitats educatives especials.
Característiques
•

Tecles:
•

4 vegades més grans que un teclat normal

•

Sistema de bloqueig antirepetició involuntària

•

Tecles minúscules

Condicions de garantia i manteniment

•

Resistent a líquids

•

Incorpora un receptor Simplyworks Receive

•

Garantia de 2 anys.

•

Cobertura de recepció: fins a 10 m

•

Només garantia del fabricant.

•

Sistemes operatius compatibles: Windows, Linux, Android, Chrome OS, Mac OS, iOS
(per a iOS és necessari un adaptador Simplywords for iPad no inclòs)

Referències
Codi

Tipologia

Preu referència (sense IVA)

ST.LT2A.20.02.07.13

Atenció a la diversitat

291,52 €

Canal de demanda
Mitjançant el portal d’autoservei
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3. Catàleg
Elements associats al disseny universal per a l’aprenentatge
ST.LT2A.20.02.07.03

Ratolí de bola gran

Descripció:

No inclou

Elements del catàleg
associats no inclosos

Ratolí de bola gran pensat per a l’atenció a la diversitat i per als alumnes amb necessitats

•

Ordinador portàtil

educatives especials. Dissenyat específicament per a alumnes amb diversitat funcional.

•

Estació multimèdia

Característiques
•

Mides bola: 7,5 cm de diàmetre

•

Sistemes operatius compatibles: Windows, Linux, Android, Chrome OS, Mac OS,
iOS

•

Accessoris: commutadors d’entrada tipus jack de 3,5 mm

•

No requereix cap programari addicional.

Condicions de garantia i manteniment
•

Garantia de 2 anys.

•

Només garantia del fabricant.

Referències
Codi

Tipologia

Preu referència (sense IVA)

ST.LT2A.20.02.07.03

Atenció a la diversitat

109,52 €

Canal de demanda
Mitjançant el portal d’autoservei
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3. Catàleg
Elements associats al disseny universal per a l’aprenentatge
ST.LT2A.20.02.07.04

Ratolí de bola petita

Descripció:

No inclou

Elements del catàleg
associats no inclosos

Ratolí tipus trackball dissenyat per a un ús ambidextre. La seva base àmplia i els botons de

•

Ordinador portàtil

control faciliten l’ús del ratolí i fomenten l’atenció a la diversitat.

•

Estació multimèdia

Característiques
•

Disseny per a persones dretanes i esquerranes.

•

No requereix la neteja periòdica de la bola.

•

Botons programables.

•

Disseny ergonòmic.

•

Sistemes operatius: Windows, Linux, Android, Chrome OS, Mac OS, iOS

Condicions de garantia i manteniment
•

Garantia de 2 anys.

•

Només garantia del fabricant.

Referències
Codi

Tipologia

Preu referència (sense IVA)

ST.LT2A.20.02.07.04

Atenció a la diversitat

46,66 €

Canal de demanda
Mitjançant el portal d’autoservei

86

3. Catàleg
Elements associats al disseny universal per a l’aprenentatge
ST.LT2A.20.02.07.05

Ratolí tipus joystick

Descripció:

No inclou

Elements del catàleg
associats no inclosos

Ratolí tipus joystick dissenyat per als alumnes amb diversitat funcional i en especial per a

•

Commutador gran

aquells amb poca mobilitat o carència de força. Disposa de tres tipus de puny, bloqueig i

•

Commutador petit

possibilitat d’ajustar la velocitat del punter i ajustar-la a cada usuari.

•

Ordinador portàtil

•

Estació multimèdia

Característiques
•

Maneig: bastó tipus T i bola

•

Disseny: robust, ergonòmic, simètric per a esquerrans i dretans amb recolzament del
canell per reduir la fatiga.

•

Botons programables

•

Control de velocitat

•

Garantia de 2 anys.

•

Sistemes operatius compatibles: Windows, Linux, Android, Chrome, Mac OS, iOS

•

Només garantia del fabricant

•

No requereix cap programari addicional.

Condicions de garantia i manteniment

Referències
Codi

Tipologia

Preu referència (sense IVA)

ST.LT2A.20.02.07.05

Atenció a la diversitat

321,42 €

Canal de demanda
Mitjançant el portal d’autoservei
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3. Catàleg
Elements associats al disseny universal per a l’aprenentatge
ST.LT2A.20.02.07.06

Ratolí adaptat

Descripció:

No inclou

Ratolí USB adaptat per connectar 1 o 2 commutadors que permet substituir d’aquesta manera

•

Commutadors

Elements del catàleg
associats no inclosos
•

Commutador gran

el botó esquerre o el dret del ratolí.

•

Commutador petit

Dissenyat per als alumnes amb diversitat funcional.

•

Ordinador portàtil

•

Estació multimèdia

Característiques
• Dues entrades de jack de 3,5 mm
• Sistemes operatius compatibles: Windows, Linux, Android, Chrome, Mac OS

Condicions de garantia i manteniment

• No requereix cap programari addicional.
•

Garantia de 2 anys.

•

Només garantia del fabricant.

(*) La imatge no correspon a la realitat (no inclou commutadors).

Referències
Codi

Tipologia

Preu referència (sense IVA)

ST.LT2A.20.02.07.06

Atenció a la diversitat

33,18 €

Canal de demanda
Mitjançant el portal d’autoservei
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3. Catàleg
Elements associats al disseny universal per a l’aprenentatge
ST.LT2A.20.02.07.07

Commutador petit

Descripció:

No inclou

Polsador de forma circular que es pot accionar amb una lleugera pressió en qualsevol punt.
Pot connectar-se a altres dispositius: comunicadors, ratolins, joguines, etc.

Elements del catàleg
associats no inclosos
•

Ratolí adaptat

•

Ratolí joystick

Dissenyat especialment per als alumnes amb diversitat funcional.

Característiques
•

Polsador petit de 3,5 cm

•

Elaborat amb ABS d’alt impacte

•

Inclou 3 tipus de base

•

Cable de 2 m amb connector jack mascle

Condicions de garantia i manteniment
•

Garantia de 2 anys.

•

Només garantia del fabricant.

Referències
Codi

Tipologia

Preu referència (sense IVA)

ST.LT2A.20.02.07.07

Atenció a la diversitat

59,78 €

Canal de demanda
Mitjançant el portal d’autoservei
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3. Catàleg
Elements associats al disseny universal per a l’aprenentatge
ST.LT2A.20.02.07.08

Commutador gran (Jelly Bean)

Descripció:

No inclou

Polsador de forma circular que es pot accionar amb una lleugera pressió en qualsevol punt.
Pot connectar-se a altres dispositius: comunicadors, ratolins, joguines, etc.

Elements del catàleg
associats no inclosos
•

Ratolí adaptat

•

Ratolí joystick

Dissenyat especialment per als alumnes amb diversitat funcional.

Característiques
•

Polsadors intercanviables: groc, blau, vermell i verd

•

Cable de 2 m amb connector jack mascle

Condicions de garantia i manteniment
•

Garantia de 2 anys.

•

Només garantia del fabricant.

Referències
Codi

Tipologia

Preu referència (sense IVA)

ST.LT2A.20.02.07.08

Atenció a la diversitat

51,97 €

Canal de demanda
Mitjançant el portal d’autoservei
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3. Catàleg
Elements associats al disseny universal per a l’aprenentatge
ST.LT2A.20.02.07.09

Commutador comunicador Step by step

Descripció:

No inclou

Commutador comunicador que permet gravar i reproduir tres sèries de missatges diferents.

•

Pila 9V

Dissenyat especialment per a l’atenció a la diversitat i alumnes amb diversitat funcional.

Elements del catàleg
associats no inclosos
•

Commutador gran

•

Commutador petit

Característiques
•

Tres nivells

•

Nombre de missatges per nivell no limitat

•

240 segons de temps total de gravació

•

Control de volum

•

Interruptor d’engegada

•

Polsadors: groc, blau, vermell i verd

•

Garantia de 2 anys.

•

Compatible amb commutadors

•

Només garantia del fabricant.

Condicions de garantia i manteniment

Referències
Codi

Tipologia

Preu referència (sense IVA)

ST.LT2A.20.02.07.09

Atenció a la diversitat

227,98 €

Canal de demanda
Mitjançant el portal d’autoservei
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Annex
Condicions d’instal·lació
 La instal·lació del videoprojector (imprescindible disposar d’un punt elèctric a l’aula)

Servei d’instal·lació:

 Estació multimèdia, portàtils, servidors, monitors i impressores:
•
•

•
•

La instal·lació física, desembalatge i connexió als punts de xarxa elèctrica i de dades
en els centres educatius.
Verificació del correcte funcionament dels equips instal·lats i aportació, si escau, de
tota la documentació tècnica i del material necessari per a la correcta utilització de
les aplicacions i dels equips oferts.
L’equipament lliurat es distribuirà amb la configuració de programari establerta pel
Departament d’Educació.
En el cas dels portàtils es realitzaran les tasques de configuració de targeta xarxa
Wi-Fi per garantir el correcte funcionament dels equips.

inclou:
• Fixació sobre la superfície de la paret ajustant la ubicació per assegurar al màxim de
cobertura de projecció possible.
• Canalització del cablejat de vídeo fins a la caixa de control amb una distància
màxima de 10 m.
• Instal·lació del punt de corrent elèctric doble que es necessita al costat del
videoprojector fins a un punt de corrent de l’aula, màxim 10 m.
NOTA: la instal·lació no inclou la retirada de fluorescències, ni la retirada de projectors
antics ni d’elements que dificultin la seva instal·lació.

 Instal·lació pissarra tàctil

 Equips de projecció:

Exemple d’esquema de connexió

•

Videoprojector
Nous endolls
projector i altaveus

•
•

Altaveu
passiu

Altaveu
passiu

 Suport mòbil regulable en alçada i motoritzat:
•
•

Caixa
control
Endolls existents i
dades ordinador i
caixa control

PDI

La instal·lació consisteix en la col·locació de la pissarra sobre la superfície de la
paret ajustant la seva ubicació al projector i assegurant al màxim de cobertura de
projecció possible.
S’inclou la canalització del cablejat USB fins a l’ordinador de l’aula amb una
distància màxima de 5 m.
L’ordinador que s’utilitzi amb la pissarra ha d’estar a un màxim de 5 m en línia recta
del centre de la ubicació de la pissarra.

Només es pot instal·lar en combinació amb algun dels equips de projecció. No es
pot demanar per separat.
Com que es tracta d'un suport mòbil no requereix ni inclou cap tipus de canalització.

 Panell interactiu 65” / 75” / 86”
• Fixació sobre la superfície de la paret o en suport, segons sigui la demanda.
• Canalització del cablejat de vídeo fins a la caixa de connexions amb una distància
màxima de 5 m.
• Instal·lació del punt de corrent elèctric doble per donar servei al panell, màxim 5 m.
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Annex
Característiques tècniques
ST.LT2A.20.01.08.02

Estació multimèdia

Descripció
Carcassa
Carcassa
Carcassa: tipus SFF (Small Form Factory)
Carcassa: compliment de l'estàndard energètic
Energy Star 5.0
Carcassa: nivell de sonoritat inferior a 30 db
Processador
Fabricant
Model
Nuclis mínims
Processador: compatible x86 amb doble nucli
Processador: compatible PAE, NX, SSE2
Memòria
Mínim
Ampliable fins a
RAM: tecnologia DDR3
RAM: 4 ranures DIMM disponibles
Disc dur
Mínim
Velocitat de gir (mínim)
Interfície de disc
Tarjeta gràfica
Fabricant
Model
Memòria de vídeo
Interfícies (VGA, DVI, HDMI, etc)
Capacitat per a diversos monitors
Resolució mínima

Equip avançat
Sobretaula
Sí
Sí
Sí
Intel
i5-9500 – 3.00 Ghz
2
Sí
Sí
8 GB
16 GB
Sí
Sí
500 GB
7200 rpm
SATA 3.0
Intel
Intel HD Graphics
Basic
256 MB compartida
VGA,DP
Sí
1360 x 768

Descripció
Xarxa
Velocitat (Mbps) mínima
Wake ol LAN
Sense fil integrat
Complementari
Ports: 2 USB 2.0 frontals
Ports: 4 USB 2.0 posteriors
Ports: 2 USB 3.0 del total de ports disponibles
CD/DVDRW integrat
DVD: lector/gravador SuperMulti LightScribe
DVD: tecnologia SATA
Targeta de so integrada
Sistema de so: interfície d'entrada d'àudio (DC-in)
Sistema de so: interfície de sortida d'àudio
(auriculars)
Teclat amb grafia catalana
Ratolí òptic amb 2 botons i roda
Fuetó de xarxa inclòs
Cable de seguretat
Auriculars
Drivers compatibles amb Windows (32 i 64 bits) /
Linux (32 i 64 bits) Ubuntu i OpenSuse

Equip avançat
1.000
Sí
Opcional
2 USB 2.0 frontals
4 USB 2.0
posteriors
2 USB 3.1 del total
de ports disponibles
No
No
No
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
No
Sí
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Annex
Característiques tècniques
ST.LT2A.20.01.08.06
ST.LT2A.20.01.08.07
Descripció

Equip Tiny
Equip
avançat

Equip
bàsic

Ordinador
integrat
Sí

Ordinador
integrat
Sí

Intel
I5-8500 – 3.30
Ghz
2

Intel
i3-6100T

Sí

Sí

Sí

Sí

Carcassa
Carcassa
All in one
Processador
Fabricant
Model
Nuclis mínims
Processador: compatible x86 amb doble
nucli
Processador: compatible PAE, NX, SSE2
Memòria
Capacitat
Ampliable fins a
RAM: tecnologia DDR3
Disc dur
Mínim
Tecnologia
Interfície de disc
Targeta gràfica
Fabricant
Model
Memòria de vídeo
Interfícies (VGA, DVI, HDMI, etc)
Capacitat per a diversos monitors
Resolució mínima

2

8 GB
DDR4

8 GB
DDR4

256 GB
SSD
SATA 3.0

128GB
SSD
SATA 3.0

Intel
Intel
Intel HD
Intel HD
Graphics Basic Graphics Basic
256 MB
256 MB
compartida
compartida
VGA,DP
VGA,DP
Sí
Sí
1360 x 768
1360 x 768

Descripció
Xarxa
Velocitat ( Mbps) mínima
Wake ol LAN
Sense fil integrat
Complementari
Ports: USB 2.0
Ports: USB 3.0
CD/DVDRW integrat
Targeta de so integrada
Sistema de so: interfície d'entrada d'àudio
(DC-in)
Sistema de so: interfície de sortida
d'àudio (auriculars)
Teclat amb grafia catalana
Ratolí òptic amb 2 botons i roda
Fuetó de xarxa inclòs
Drivers compatibles amb Windows (32 i
64 bits) / Linux (32 i 64 bits) Ubuntu i
OpenSuse
Monitor
Mida
Resolució
Altaveus
Regulable en alçada
Integra ordinador
USB

Equip
avançat

Equip
bàsic

1.000
Sí
No

1.000
Sí
No

2
3
No
Sí

2
3
No
Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí
Sí
Sí

Sí
Sí
Sí

Sí

Sí

21,5”
1920 x 1080
Sí
Sí
Sí
1

21,5”
1920 x 1080
Sí
Sí
Sí
1
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ST.LT2A.20.02.03.05

Carro de portàtils

Descripció de l’equipament

Valor

Estructura

Acer acabat amb pintura epoxi

Disposa de rodes

4 rodes

Mides en mm (alçada)

997

Mides en mm (llargada)

1.081

Mides en mm (fondària)

550

Color

Negre / gris

Pany de seguretat

Sí

Safates extraïbles

No

Capacitat

30 netbooks / portàtils (fins a 15,6") o 20 portàtils de 17"

Programació de sistema de càrrega

Sí, digital amb funció d’horaris

Connectivitat xarxa sense fil (Wi-Fi)

No

Ventilació amb ranures

Sí

Ventilació amb ventiladors

No
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ST.LT2A.20.01.08.23
ST.LT2A.20.01.08.22
ST.LT2A.20.02.07.12
Descripció del requeriment

Monitors

Sense altaveus

Amb altaveus

Tàctil

Tecnologia LED-LCD

LED

LED

LED

Aspecte 16:9

16:9

16:9

16:9

Grandària en polzades

21,5"

23,8”

23”

1920 x 1080

1920 x 1080

1920 x 1080

Angle de gir

360º

No

No

Rotació de pantalla

90º

No

No

Regulació en alçada

Sí

Sí

Sí

Sistema d'altaveus integrat

No

Sí, 2x 2 W

NO

Nombre de colors: milions

16,7

16,7

16,7

Brillantor en cd/m2

250 cd/m2

250 cd/m2

250 cd/m2

Temps de resposta

5 ms

2 ms

5 ms

Angle de visió horitzontal en
graus 160º

170º

170º

178º

Angle de visió vertical en graus
160º

160º

160º

178º

DVI / VGA / Display port

HDMI / VGA

HDMI / VGA / USB 3.0

No

No

Sí, 10 punts

Resolució màxima

Interfícies de connexió
Tàctil
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ST.LT2A.20.02.03.30
ST.LT2A.20.02.03.18/19
ST.LT2A.20.02.03.45
ST.LT2A.20.02.03.31
Descripció del requeriment

Processador
Memòria
Disc dur
Disc dur tecnologia
Pes
Pantalla LED
Interfície gràfica VGA
Segona interfície gràfica – DVI,
DP, HDMI, etc.
Unitat DVD
LAN interfície RJ45
LAN, connexió ethernet gigabit
integrada (S/N)
Wi-Fi compliment 802.11 n/ac
(S/N)
Bluetooth, tecnologia
Ports USB 2.0, total
Ports USB 3.0, total
Sistema de so amb sortida
d'àudio (S/N)
Sistema de so amb micròfon
integrat (S/N)
Càmera web integrada
Durada de la bateria
Lector de targetes SD

Sistemes operatius

Ordinadors portàtils
Chrome
14”

Chrome
14”
Tàctil

Convertible 14”

Intel
Celeron
N3160

Intel
Pentium
4415u

Intel Core i3 –
8130U

4 GB
32 GB
eMMC
1,4 kg
Si tàctil
No

4 GB
32 GB
eMMC
1,5 kg
Si
No

8GB
32GB
SSD
1,5 kg
Si tàctil
No

8 GB DDR4
256 GB
SSD
1,9 kg
Si tàctil
No

HDMI

No

No

No

HDMI

No
Sí

Sí
Sí

No
No

No
No

No
No

Sí
Sí

Sí

Sí

Sí

No

No

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

4.1
0
2

5
0
2

4.2
1
3

5
0
2/1 USB-C

4.2
0
2/1 USB-C

4.2
0
2/1 USB-C

4.2
1
3

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí
6h
Sí

Sí
15 h
Sí

Sí
10 h
Sí

Sí
10 h
Sí

Sí
10 h
Sí

Sí
10 h
Sí

Sí
10 h
Sí

Windows
10 / Linkat
16.04

Windows
10 / Linkat
16.04

Windows 10
/ Linkat
16.04

Chrome

Chrome

Chrome

Windows 10 /
Linkat 16.04

Basic
15,6”

11,6”

15,6”

Chrome
11,6”

Intel
Pentium

Intel
Celeron
N4100

Intel Core i5
– 8265U

Intel
Celeron
/Amd

4 GB
128 GB
SSD
1,8 kg
Si
Si

4 GB
128 GB
SSD
1,44 kg
Si tàctil
No

8 GB DDR4
256 GB
SSD
2 kg
Si
No

HDMI

HDMI

Sí
Sí
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ST.LT2A.20.02.03.27
ST.LT2A.20.02.03.23
ST.LT2A.20.02.03.24
Descripció del requeriment
Processador

Tauletes / Ipad
Quad-Core

Octa-Core

Ipad 2019 7ªGen

Mediatek 1.3 Quad-Core 64 bits

Qualcom Snapdragon 450

A10

Memòria

2 GB

3 GB

-

Disc dur

16 GB

32 GB

32 GB

Pes

500 g

485 g

469 g

Mida pantalla

10,1”

10,1”

10,2”

Pantalla LED

Sí, multitàctil 10 punts

Sí, multitàctil 10 punts

Sí, multitàctil

Wi-Fi compliment 802.11 n/ac (S/N)

Sí

Sí

Sí

Bluetooth, tecnologia
Ports USB càrrega

4.0

4.2

4.2

Micro USB

USB-C

I-ligth

Sí 2

Sí 2

Sí

Sí

Sí

Sí

5 Mp frontal / 8 Mp posterior

5 Mp frontal / 8 Mp posterior

5 Mp frontal / 8 Mp posterior

15 h

12 h

10 h

Sí, micro fins a 128

Sí, micro fins a 128

No

Connexió àudio minijack 3,5 mm

Sí

Sí

Sí

NFC

Sí

Sí

Sí

Android 6.0 actualitzable

Android 8.1

IOS 13

Altaveus
Sistema de so amb micròfon integrat (S/N)
Càmera integrada
Durada de la bateria
Lector de targetes SD

Sistemes operatius
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ST.LT2A.20.02.04.01
ST.LT2A.20.02.04.30
ST.LT2A.20.02.04.12
ST.LT2A.20.02.04.03
Descripció del
requeriment
Tecnologia (LCD,DLP)
Resolució
Lluminositat mode normal
Lluminositat mode eco
Relació de contrast
Durabilitat de làmpada
mode normal
Durabilitat de làmpada
mode eco
Inclou làmpada de
recanvi?
Entrada HDMI
Entrada VGA
Retorn VGA
Entrada vídeo (rca, svideo component)
Control RS232
Altaveus (W)
Entrada àudio
Entrada RJ45
Possibilitat Wi-Fi
Entrada USB
Consum energètic mode
normal
Consum energètic mode
eco
Interactiu
Nombre de retoladors

Videoprojectors

Videoprojector d’ultra
curta distància

Videoprojector d’ultra
curta distància interactiu

Videoprojector de llarga
distància

Ecoprojector de llarga
distància

3LCD
XGA

3LCD
XGA 1280 x 800

3LCD
XGA

XGA 1280 x 800

2.600
1.800
3000:1

3.300
1.800
3000:1

3.200
2.144
2000:1

3000
1.800
3000:1

3.000 hores

3.000 hores

5.000 hores

Fins 20.000 hores

4.000 hores

4.000 hores

10.000 hores

No

No

No

No

Sí
Sí

Sí
Sí

Sí
Sí

Sí
Sí

Sí

Sí

Sí

No

RCA; S-video; DSub15;
HDMI

RCA; S-video; DSub15;
HDMI

RCA; S-video; DSub15;
HDMI

RCA; S-video; DSub15;
HDMI

Sí
16 W mono
Minijack, USB, HDMI,
RCA
Sí
Sí

Sí
16 W mono

Sí
16 W mono

SI
16 W mono

Minijack, USB, HDMI, RCA

Minijack, USB, HDMI, RCA

Minijack, USB, HDMI, RCA

Sí
opcional
Sí

Sí
No
Sí

Sí
No
Sí

275 W

275 W

300 W

140 W

215 W

215 W

-

130 W

-

Sí
2

No
-

No
-

Làser led

Fins 20.000 hores
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ST.LT2A.20.01.04.46
ST.LT2A.20.01.04.48
ST.LT2A.20.01.04.50

Panells interactius

Propietats físiques
Tecnologia
Grandària en polzades

Valor
Infraroig
65” / 75“/ 86”

Superfície activa en mm – 65” / 75”

1.429 x 804 / 1.652 x 930 / 2018 x 1236

Format: 4:3; 19:9; 16:10 – 65” / 75”

16:9

Resolució – 65” / 75”
Velocitat de seguiment o resposta
Altaveus

3840 x 2160
8 ms
Sí, 15 W

USB 2.0 o 3.0

2.0

Compatibilitat

Windows / Linkat / Chrome

Sistema Android inclòs
Projecció sense fil

Sí 8.0 Oreo
Sí fins a 4 dispositius

Entrades HDMI

3

Entrada VGA

1

Pes

46 kg / 64 kg / 84Kg

Pantalla antiimpactes i antireflexos

Sí 9H

Tecnologia

LED

Compatible Play Store

NO/ Si Promethean Store

Sistema Plug ang play

Sí

Garantia
Retoladors

5 anys
1
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ST.LT2A.20.02.04.21

Pissarra tàctil

Descripció de l’equipament
Tecnologia

Valor
Tàctil

Grandària en polzades

85"

Mides en mm (alçada)

1150 mm

Mides en mm (llargada)

1630 mm

Format: 4:3; 19:9; 16:10

4:3

Resolució d’entrada

136 punts per polzada

Velocitat de seguiment o resposta

118 ms

Alimentació per USB o carregador

USB

USB 2.0 o 3.0

USB 2.0

Funcionament amb Windows

Sí

Funcionament amb Linkat (Linux, OpenSuse o Ubuntu)

Sí

Programari en català

Sí

Llapis electrònic

Sí

Nombre d’entrades (usuaris a la vegada)

2
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ST.LT2A.20.02.04.22

Visualitzador de documents

Descripció de l’equipament
Dispositiu per seleccionar segments d’imatges
Píxels efectius
Fotogrames per segon

Detall de les característiques
1/4" sensor CMOS
5 Mp
Màx. 30 fps

Zoom

Digital 10

Focus

Automàtic

Zona de captura
Resolució
Compatibilitat vídeo
Ajustaments de la imatge

Mida A3 297 x 420 mm
SXGA(1280 x 1024) / XGA(1024 x 768) / WXGA 16:10 (1280 x 800) /
WXGA 16:9 (1360 x 768) / 1080 p
NTSC, PAL
Blanc i negre, ajust de la lluminositat, rotació d’imatges, negatiu

Connexions

USB 1.1 tipus B, entrada VGA, sortida VGA, entrada composta, micròfon
incorporat

Emmagatzematge d’imatges

Memòria interna d’1 GB, compatibilitat amb SD / SDHC (128 MB – 32 GB)

Seguretat

Protecció Kensington, barra de seguretat, ranura per a cable de seguretat

Consum d'energia

Dimensions

Pes
Compatibilitat

14,5 v 0,46 v (en Standby)
Tancat 270 x 192 x 244 mm (ample x fons x alt), en funcionament 270 x
326 x 437 mm (ample x fons x alt)
2,2 kg
Mac OS 10.5+, Windows Vista, Windows XP
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ST.LT2A.20.02.04.23

Suport regulable en alçada motoritzat

Descripció de l’equipament

Detall de les característiques

Inclou guia passafils

Sí

Regulació en alçada

Sí, motoritzat

Inclou rodes

Sí

Braç projector plegable

Sí

Inclou calaix

Sí

Inclou suport per a pissarra digital

Sí

Inclou suport per a projector

Sí

Mides (amplada, alçada mínima, alçada màxima)
Color
Material

1.200 / 1.980 / 2.380 mm
Gris / negre
Acer
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ST.LT2A.20.02.04.45

Suport regulable i inclinable motoritzat per a panell interactiu

Descripció de l’equipament

Detall de les característiques

Inclou guia passafils

Sí

Regulació en alçada

Sí, motoritzat

Inclou rodes
Inclinable en horitzontal
Elevable i motoritzat
Pes màxim
VESA
Mida màxima panell
Mides (alçada mínima, alçada màxima)
Color
Material

Sí
Sí, 90º
Sí
150 kg
Mínim 200 x 200, màxim 800 x 600
100”
870 / 1.370
Gris
Alumini
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ST.LT2A.20.02.07.13

Teclat de tecles grans Clevy sense fil

Descripció de l’equipament
Tipus teclat

Detall de les característiques
colors

Grandària de la tecla

2 vegades més gran del convencional

Tipologia de la lletra

Minúscules

Sistemes operatius compatibles
Connexió a ordinador
Receptor Simplyworks Receive
Cobertura

Windows, Linux, Android, Chrome OS, Mac OS, iOS
Mitjançant Receptor Simplyworks Receive
Sí
10 metres
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ST.LT2A.20.02.07.03

Ratolí de bola gran

Descripció de l’equipament
Dimensions bola
Sistemes operatius compatibles

Detall de les característiques
7,5 cm de diàmetre
Windows, Linux, Android, Chrome OS, Mac OS, iOS

Connexió a ordinador

USB i adaptador Ps2

Connexió al ratolí

Jack femella 3,5 cm
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ST.LT2A.20.02.07.04

Ratolí de bola petita

Descripció de l’equipament
Adaptat a dretans i esquerrans
Dimensions
Pes
Tecnologia de connectivitat
Connexió a ordinador
Tecnologia de detecció de moviments

Detall de les característiques
Sí
20,4 x 6,9 x 22,8 cm
450 gr.
LED
USB amb conversor PS2
Trackball
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ST.LT2A.20.02.07.05

Ratolí de tipus joystick

Descripció de l’equipament
Mànecs
Compatibilitat
Sistemes operatius compatibles
Connexió a ordinador

Detall de les característiques
3
Commutadors
Windows, Linux, Android, Chrome, Mac OS, iOS
USB

Control de velocitat del punter

Sí

Botons programables

Sí
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ST.LT2A.20.02.07.06

Ratolí adaptat

Descripció de l’equipament
Compatibilitat
Sistemes operatius compatibles
Connexió a ordinador
Connexió al ratolí

Detall de les característiques
Commutadors
Windows, Linux, Android, Chrome, Mac OS
USB
2 Jack femella de 3,5 mm
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ST.LT2A.20.02.07.07

Commutador petit

Descripció de l’equipament
Nombre d’accessoris base
Superfície d’activació
Longitud del cable
Polsador
Connexions entrada/sortida

Detall de les característiques
3
35 mm
2m
1 color
Jack mascle mono 3,5 mm
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ST.LT2A.20.02.07.08

Commutador gran (Jelly Bean)

Descripció de l’equipament
Mida de la base
Superfície d’activació
Longitud cable
Polsador de colors
Connexions entrada/sortida

Detall de les característiques
90 mm de diàmetre
63, 5 mm
2m
Blau, vermell, groc i verd
Jack mascle mono 3,5 mm
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ST.LT2A.20.02.07.09

Commutador comunicador step by step

Descripció de l’equipament

Detall de les característiques

Mida

6,35 cm de diàmetre

Pes

241 gr.

Temps de gravació
Alimentació
Polsador de colors
Connexions entrada/sortida

120 segons
Pila 9 V
Blau, vermell, groc i verd
Jack femella mono 3,5 mm

