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MATERIAL INFORMÀTIC
1ESO
CURS 2017/2018
El curs 2017‐2018 seguirem amb el projecte Educat que vàrem iniciar ja fa vuit
anys.
Aquest projecte requereix que cada alumne disposi d’un ordinador portàtil.
Aquell alumnat que en tingui un i el pugui portar a l’institut, no cal que en compri un altre
d’específic, però haurà d’instal∙lar la LINKAT16.04 i arrencada dual amb el sistema operatiu
Windows, si no el té instal∙lat.
La Linkat és la distribució educativa de GNU/Linux que ha iniciat i
ofereix el Departament d'Ensenyament a la comunitat
educativa. Es tracta d'un projecte de programari lliure que
permet als centres educatius, però també a tota la societat, tenir accés de forma legal,
gratuïta i amb suport tècnic professional, a un conjunt molt ampli d'aplicacions: educatives,
d'ofimàtica, d'Internet, multimèdia...
A les famílies que hàgiu de fer la compra us fem arribar unes recomanacions per tal que
pugueu fer una elecció adequada, on s’indiquen els mínims:







Connectivitat de xarxa: wifi 802.11 b/g/n
Bateria: 4 cel∙les, 6 hores de durada
Pantalla 11.6”
Memòria: 2GB mínim (recomanable 4 GB o més)
Disc dur: 500GB
Sistema operatiu LINKAT 16.04 (si ja porta instal∙lat el sistema operatiu
windows no cal esborrar‐lo, si no que han de ser amb arrencada dual Linkat‐
Windows)
 Es convenient que la instal∙lació incorpori també l’editor d’imatges Gimp,
l’editor d'àudio digital Audacity, els navegadors Mozilla Firefox i Google
Chrome i el reproductor multimèdia VLC, així com els connectors per a
objectes Flash, Java i Silverlight.
 Programari de visualització de PDF i altres formats estàndard de documents

A la pàgina web http://linkat.xtec.cat trobareu tota la informació necessària que fa referència
al programari, així com la possibilitat de descàrrega.
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