
 

 

  

 

«CENTRE» - «CODI» - «LOCALITAT» 

 

Sr. director / Sra. directora, 

 

El motiu d’aquest missatge és comunicar-vos que, en les properes setmanes, el 

vostre centre rebrà una dotació de «PC» ordinadors de sobretaula amb monitor 

corresponents al contracte CONTR 2018 4048. 

 

Aquests ordinadors de sobretaula estan destinats EXCLUSIVAMENT a 

complementar els «PC» projectors interactius del CONTR 2018 1408 que 

properament s’instal·laran a les vostres AULES DE BATXILLERAT. 

 

L’empresa que s’encarregarà de la dotació serà TEKNOSERVICE. Aquesta 

empresa es posarà en contacte amb vosaltres (per telèfon i/o per correu 

electrònic a l’adreça @educaib.eu del centre) per comunicar-vos la data 

aproximada d’entrega de l’equipament. 

 

Els responsables del centre hauran de signar l’albarà de recepció de material 

indicant el nom complet i el DNI del signant, i el segell de centre. 

 



 

 

 

 

El centre serà el responsable de la custòdia d’aquests ordinadors (mentre no 

s’instal·lin els projectors interactius, no cal el seu muntatge), així com de la 

connexió amb els projectors interactius, tot seguint les INSTRUCCIONS que es 

publicaran a:  

 

http://coordinaciotic.ieduca.caib.es/com-j2xml-menu-websites/projectes-en-

distribucio 

 

Pel que fa als ordinadors de sobretaula, aquests es distribueixen amb el sistema 

operatiu Linux Ubuntu 16.04.  

 

 Els usuaris que ja vénen definits en el sistema operatiu Ubuntu són: 

 

- Usuari per administrar el sistema: ubtadmin (amb contrasenya ********) 

- Usuari bàsic: professorat (amb contrasenya ********) 

 

És molt important que recordeu que l'usuari 'ubtadmin' l'utilitzi exclusivament el 

coordinador TIC del centre i només per a realitzar tasques d'administració de 

l’ordinador. Per tant, la seva contrasenya no l’han de conèixer altres persones 

(canvieu-la si ho trobeu adient). 

 

Podeu enviar les vostres consultes i/o aclariments referent a aquest contracte 

seguint el procediment habitual: http://coordinaciotic.ieduca.caib.es/com-j2xml-

menu-websites/consultes-i-peticions-de-suport-tic/154-consultes-i-propostes-al-

servei-de-tecnologies-de-la-informacio-a-leducacio 

 

Quedem a la vostra disposició per a qualsevol aclariment. 
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