
Formulari de sol·licitud Labdoo 

Si us plau, còpia / enganxa aquest formulari en el teu processador de textos favorit i omple 
cada pregunta. Llavors, envia per correu electrònic el formulari resultant al teu punt de 
contacte a Labdoo.org. 

Informació del sol·licitant: 

====================== 

El teu nom: Carlos Flores Melguizo 

La teva adreça electrònica: distritoapache.carlos@gmail.com 

La teva organització: Associació sociocultural Districte Apatxe 

La web de l'organització: https://ascdistricteapatxe.blogspot.com.es/ 

El nom d'usuari del teu compte Labdoo: Carlosapache 

Títol del projecte: Projecte Coco. Comunicació comunitària 

Lloc del projecte: Badalona 

============= 

1. Resum del projecte: L’objectiu del Projecte Coco (Comunicació comunitària) és 
implementar accions amb la fita de crear un espai d’expressió comú en el qual les diferents 
veus s’escoltin i participin, una comunitat que comuniqui. 

Per tal d’aconseguir-ho es programaran activitats dirigides a diferents col·lectius socials 
(infants, joves i gent gran): 
 
-Tallers de diferents formats i temàtiques: introducció a la ràdio, ràdioclips, ràdioteatre, guió 
radiofònic, etc… .  
 
-Produccions sonores compartides. Podcasts: els productes resultants de les sessions de 
gravació i dels tallers es compartiran a  travès d’Internet (plataformes temàtiques tipus 
Soundcloud, Ivoox i Radioteca).  
 

2. Lloc del projecte:   

3. Llenguatge/s preferit/s: Català, castellà 

4. Informació de contacte del lloc :  

4.1. Nom: Carlos Flores Melguizo 

4.2. Telèfon: 667294642 

4.3. Email: distritoapache.carlos@gmail.com  / projectecoco@gmail.com 

4.4. Adreça física: Avinguda de Sabadell s/n 08915 Badalona (Barcelona) 

4.5. Coordinades GPS (si les coneixes o si pots trobar-les): 



5. Nombre de portàtils necessaris: 2 

6. Nombre d'estudiants: 20 

7. Nombre de professors: 4 

8. Electricitat a l'habitació: Tipus F9. L'habitació té accés a Internet? [sí / no] SÍ 

9.1. L'accés és via sense fils o amb cable? WIFI 

10. Condicions sobre l'habitació on els portàtils poden ser instal·lats: 

10.1. L'habitació és segura? Sí, està ubicada al casal cívic del barri, té porta amb clau i 
alarma. 

10.2. L'habitació pot ser tancada per tal que els supervisors (p. ex. els professors) puguin 
controlar l'accés? [sí / no + breu explicació] SÍ, només es podrà accedir amb els educadors 
del projecte 

10.3. L'habitació és resistent a l'aigua? (p. ex. l'habitació protegeix els portàtils de la pluja, 
sorra, etc.?) [sí / no + breu explicació] SÍ 

 
 


