
 

PROTOCOL A SEGUIR EN CAS 
D’INCIDÈNCIES EN ELS  

NETBOOKS ADQUIRITS A 
L’ESCOLA 

CURS 2022-23  

 

En cas d’incidència en els netbook adquirits en el col·legi, cal dur-los a l’hora del pati al despatx del 

Departament d’Informàtica. Caldrà facilitar les claus d’accés a la màquina (usuari i password) i es valorarà 

la incidència. 

• Si es tracta d’un problema de configuració, i si és tècnicament possible, es procedirà a solventar-la. 

• Si la incidència afecta als components de hardware (tecles espatllades, pantalla trencada, bateria 

que no carrega, mal funcionament targeta wifi...) caldrà que el propietari el dugui al taller. 

 

Durant els dos primers anys de compra, els netbooks estan coberts per la garantia “de fàbrica”, per a 

desperfectes propis dels components de hardware/software no atribuïbles a la mala manipulació per part de 

l’usuari. En aquest cas, el propietari haurà de dur a reparar el netbook a l’empresa proveïdora APALAN; 

tenen identificat el netbook comprat al col·legi amb el número de sèrie i, en portar-lo, es pot demanar 

pressupost de reparació. 

Servei Tècnic oficial Toshiba i Lenovo APALAN 
Adreça: C/ Rosselló, 31 (Metro línia V, estació Entença) 

Horari: 9:00h a 18:00h (dilluns a divendres) 
Telèfon: 93 452 56 00 

 
En lliurar-lo al taller, es pot demanar diagnòstic i pressupost previ a la reparació. Si s’accepta el pressupost 

previ, el taller procedirà la reparació i expedirà al propietari un “full de resguard”. Quan aquest full de resguard 

es presenti al Departament d’Informàtica del col·legi, es facilitarà un netbook de substitució durant el temps 

que duri la reparació en el taller, habitualment uns quinze dies. La cessió i el model d’aquest netbook  està 

condicionada per: 

1/ el propietari haurà de fer un dipòsit de 50 € a la secretaria del col·legi (ja sigui en metàl·lic o per 
targeta bancària). Aquest quantitat es tornarà quan el propietari del netbook retorni el de substitució, 
i sempre que estigui en el mateix estat de funcionament que tenia. En cas de tornar el netbook amb 
desperfectes o incidències de funcionament, es valorarà si és possible procedir a la devolució o bé 
caldrà invertir el dipòsit en la reparació del netbook de substitució. 
 
2/ a les existències de netbook disponibles en aquell moment. En cas de manca d’existències, la 
cessió de la màquina quedarà registrada en una “llista d’espera”. Es demana a les famílies que quan 
el taller avisi del final de la reparació, agilitzin els tràmits de recollida... 

 

• Si la incidència es pot acollir al període i a les condicions de garantia “de fàbrica”, la reparació serà 

sense cost. 

• Si la incidència està fora del període de garantia o bé la incidència no està contemplada en la garantia 

“de fàbrica”, el propietari haurà d’abonar en el taller, en el moment de recollir-lo ja reparat l’import de 

la reparació. 

• En cas que el propietari hagués contractat l’assegurança opcional ofertada en el moment de 

compra del netbook a 1r d’ESO, el procediment de tramitació de la indemnització serà el següent: 



En haver acceptat el pressupost del taller de reparació, i quan la reparació ja s’hagi realitzat, l’usuari ha 

d’abonar l’import total de la reparació al taller. El taller facilitarà la factura de reparació. L’usuari ha de 

presentar aquesta factura al Departament d’Informàtica del Col·legi per a què aquest iniciï els tràmits de 

sol·licitud de la indemnització amb la companyia d’assegurances. 

El taller APALAN no té cap relació amb l’assegurança opcional que les famílies puguin haver contractat a 

través de l’escola... 

Si la incidència està contemplada en la cobertura d’aquesta assegurança opcional, la companyia abonarà 

l’import de reparació al col·legi en uns quinze dies, i tot seguit, el col·legi farà la transferència al compte 

bancari de la família. 

 

Cal tenir en compte que la indemnització de la companyia d’assegurances està subjecta a: 

• Franquícia per inici de tràmits. 

• Depreciació al llarg dels anys de l’import màxim indemnitzable. 
 

Les condicions d’aquesta assegurança opcional es lliuren a les famílies amb la circular informativa de compra 

del netbook a 1r d’ESO i s’expliquen durant la reunió de famílies de principis de curs. 

Pel curs 2022-23* el resum de condicions d’aquesta pòlissa és: 

Resum de cobertures assegurança opcional 
• Caigudes i impactes.  
• Incendi, implosió o explosió, seguida o no d'incendi.  
• Llamp, seguit o no d'incendi, i les ones progressives per inducció del mateix.  
• Robatori o espoliació, exercida amb violència o intimidació sobre les coses o les persones.  
• Danys produïts per l'aigua o la humitat.  
• Tempesta, desbordament, inundació, pluja i/o calamarsa, així com les seves conseqüències.  
• Actes malintencionats per tercers sense caràcter polític-social.  
• Efectes del corrent elèctric, com curtcircuits i sobretensions.  
• Danys d’origen intern (quan no estiguin emparats sota la garantia del fabricant) 

 

Preu anual    
Franquícia per 
inici incidència  

  
Valor assegurat 

màxim  

22 €    
25 € per 
sinistre  

  
312.50 € per 

equip  
(Prima mínima 120 €) 

Indemnitzacions per sinistre  
Per tal de tramitar un sinistre, és imprescindible que a la factura de reparació aparegui el número de 
sèrie del portàtil.  
Donat que la pòlissa aplica una depreciació anual, l’import màxim indemnitzable per sinistre, segons 
els anys de vida de l’equip, és el següent:  
 

Anys de vida que té 
l’equip  

  Depreciació    Import màxim indemnitzable  

Primer any    0%    312.50 € - franquícia  

Segon any    20%    250.00 € - franquícia  

Tercer any    40%    187.50 € - franquícia  

Quart any    60%    125.00 € - franquícia  
 

* La companyia d’assegurances actualitza cada curs els imports de les franquícies i l’import màxim indemnitzable. 

Els propietaris dels netbooks han de tenir present, en el moment de conèixer el pressupost de l’import de 
reparació que els hagi comunicat el taller, que la indemnització que pugui donar la companyia, a causa de 
la franquícia i de la depreciació temporal de la màquina, no serà pel total de l’import de reparació...  
 



L’assegurança opcional contractada a primer d’ESO es renova automàticament fins a 4t d’ESO, sempre que 

l’alumne/a  estigui matriculat/da i cursant els quatre cursos d’ESO a La Salle Horta. Si una família decideix 

donar-se de baixa d’aquesta assegurança “extra” ho ha de comunicar per correu electrònic al Departament 

d’Informàtica:  informàtica_lshorta@lasalle.cat  , durant els primers dies d’inici d’aquell nou curs. Si no 

consta aquesta comunicació, es procedirà a prorrogar l’assegurança “extra” per la totalitat d’un curs més. 

Al final dels quatre cursos ESO, o de donar-.se de baixa en el col·legi, l’assegurança queda extingida 

automàticament i haurà de ser la família qui demani a la companyia la renovació de la pòlissa. 

 

Jordi Werner 

        Coordinador Informàtica LSHorta 


