ROS PC, creu en l’educació i en la formació de les persones, com element clau en el desenvolupament dins
la nostra societat actual, és per això que des de fa anys contribueix dins del món educatiu, tot dedicant principal atenció a les necessitats del centres, del personal docent i dels alumnes. Col·laborem amb projectes
educatius com ara el programa Futur de Badalona i amb l’estada en practiques formatives de diferents estudis. La responsabilitat social cooperativista de ROS PC es remunta anys enrere, i creiem que la implicació
de les empreses és clau per el desenvolupament de l’educació i la formació de les persones.
Dins del nostre àmbit, com a empresa proveïdora de productes i serveis tecnològics , hem creat un espai
directament relacionat amb l’educació, oferint productes i serveis exclusius tant a centres com al personal i
alumnat.

Centres d’educació
Oferim serveis tant a escoles públiques com a concertades, oferint soluciones i serveis ajustats a les seves
necessitats.









Serveis puntuals informàtics ( Revisió d’equips, xarxa, cablejat, subministre de materials )
Serveis de manteniment programats.
Setmanals, quinzenals o mensuals. 25€/hora. Preus especials per volum d’hores i serveis.
Subministraments de productes, components i consumibles.
Cablejat d’aules, armaris de xarxa, servidors, instal·lació de canals i punts de connexió.
Pissarres interactives, projectors, àudio. ( Smartboard, Promethean, Hitachi, Epson )
Instal·lació de xarxes wifi, protecció de dades, seguretat informàtica, bakcups.
Distribució de portàtils per als alumnes, clonació, manteniment.
Assessorament global de noves tecnologies. Pressupostos sense compromís.

Estudiants, Docents i personal de Centres.
Tarifa Educació aplicable al personal docent com a aquell que treballa en l’administració dels Centres
educatius, personal d’AMPA i al conjunt d'alumnes de primària, secundaria, batxillerat, així com aquells estudiants de CFGM i CFGS.





Reparació d’equips ( Recuperació de sistema/drivers/actualitzacions/software free) - PVP Educació 30€
Reparació de portàtils - 10% Dte. ( Pantalles trencades, connectors, teclats )
Compra d’ordinadors i portàtils - Preus ajustats i descomptes exclusius.
Compra d'accessoris 10% Dte.
Cables de Xarxa, àudio, vídeo.
Transformadors de portàtils.
Memòria USB.
Teclats i ratolins.

Tintes compatibles
Altaveus i auriculars.
Carregadors de mòbils.
Amplificadors de senyal WiFi

Per gaudir d’aquestes promocions, és imprescindible l’acreditació personal com a docent o alumne, així
com en el cas del personal d’administració un certificat com a treballador del centre educatiu.
ROS PC - Equips i Serveis Informàtics

C/Torí, 5 08914 Badalona

Tel. 93 460 74 39

www.rospc.net

