
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: IRANTZU CASAJÚS 
La teva adreça electrònica: IRANTZU_90@HOTMAIL.COM 
La teva organització: ARTISTLOVE ASSOCIATION 
La web de l'organització: WWW.ARTISTLOVE.ORG 
El nom d'usuari del teu compte Labdoo: (això és necessari per tal de que Labdoo 
pugui assignar els portàtils al teu projecte, el registre es pot fer 
aquí: https://www.labdoo.org/user/register) 
Títol del projecte: (un breu títol del teu projecte) COLORS BEYOND 

Lloc del projecte: MORRO DA OFICINA, PETRÓPOLIS, RIO DE JANEIRO ST, 
BRASIL 
============= 
1. Resum del projecte: (Si us plau, escriu una descripció del teu projecte i la finalitat 
dels portatils). Colors Beyond Sudamérica constitueix el projecte de col·laboració 
internacional de ARTISTLOVE Association. Aquest projecte consta de diferents 
propostes d’activitat de mediació artística que es duran a terme en col·laboració amb 
diferents entitats locals. Una d’elles és la que a continuació es detalla, on es pretén 
generar un espai de co-working amb els joves de la comunitat, per a poder 
desenvolupar les seves habilitats d’inserció laboral y troballa de les seves 
aspiracions, per a fer d’aquestes la seva feina. Aquest espai també pot constituir un 
lloc de reunió per al desenvolupament dels seus deures escolars i reforç escolar.  
2. Lloc del projecte: Projeto do Morro (https://www.facebook.com/ProjetoDoMorro/ ) 
3. Llenguatge/s preferit/s: Portugès (Brasileny) 
4. Informació de contacte del lloc (si us plau, com a mínim escriu una forma de 
contacte): 
4.1. Nom: Bruno Gonçalves 
4.2. Telèfon: (24) 988335161(ZAP) – (24) 992281245 
4.3. A/e: 
4.4. Adreça física (carrer, ciutat, CP, país, ...): Servidão Frei Leão , 964D, Alto da 
Serra – Petropolis/ Rj -  CEP 25635060 
4.5. Coordinades GPS (si les coneixes o si pots trobar-les): no m’apareix al Google 
Maps, està a zona de Alto da Serra de Petròpolis. 
5. Nombre de portàtils necessaris: 6 
6. Nombre d'estudiants: 40 
7. Nombre de professors: 9 
8. Electricitat a l'habitació: (Voltatge i tipus de connectors a la paret, p. ex. tipus A, B, 
C, D, etc. mira el següent enllaç per més explicacions dels 
tipus: http://en.wikipedia.org/wiki/AC_power_plugs_and_sockets(link is external)) Els 
endolls són de 3 pius, però el voltatge crec que no me’l saben dir.  
9. L'habitació té accés a Internet? Sí. 
9.1. L'accés és via sense fils o amb cable? Sense fils i amb cable. 
10. Condicions sobre l'habitació on els portàtils poden ser instal·lats: Bona. 
10.1. L'habitació és segura? Sí. Es tracta de la propietat del fundador del projecte. 
La favela on es troba no es caracteritza especialment per la violència, les carències 
van per una altre banda.  
10.2. L'habitació pot ser tancada per tal que els supervisors (p. ex. els professors) 
puguin controlar l'accés? Sí, és propietat del fundador.  

https://www.labdoo.org/user/register
https://www.facebook.com/ProjetoDoMorro/
http://en.wikipedia.org/wiki/AC_power_plugs_and_sockets


10.3. L'habitació és resistent a l'aigua? (p. ex. l'habitació protegeix els portàtils de la 
pluja, sorra, etc.?) Sí, és un edifici de maó. 
 
***La sol·licitud de petició d'un portàtil Labdoo implica que, un cop rebuts el/s 
portàtil/s, el sol·licitant està d'acord amb les condicions d'ús de Labdoo. 

Condicions d'ús de Labdoo: 
==================================== 
Estimat/da beneficiari/a del/s portàtil/s: 

Ens plau moltíssim tenir l'oportunitat de contribuir al seu projecte proveint tecnologia 
que ajuda a reduir la fractura digital. 

Però tot dret comporta responsabilitats. La tecnologia, quan s'utilitza adequadament, 
pot proporcionar mitjans molt poderosos per ajudar a aquells que més ho 
necessiten. Però si s'utilitza de forma inadequada, també pot malmetre el medi 
ambient. En rebre els elements anteriors, automàticament accepta complir amb les 
següents responsabilitats globals de Labdoo: 

(1) Els elements rebuts seran utilitzats només pels propòsits descrits per la seva 
organització el dia que va sol·licitar la donació. Si vol utilitzar-los per a altres 
propòsits, haurà de contactar primer amb l'equip Labdoo a: contact@labdoo.org(link 
sends e-mail). 
(2) En cas que passi un incident amb qualsevol dels elements rebuts, contactarà 
amb l'equip Labdoo a contact@labdoo.org(link sends e-mail), incloent en el correu 
electrònic el número d'etiquetat de/dels l'element/s relacionats amb la incidència i 
una breu explicació. Les següents incidències sempre han de ser informades: 
(2.1) El final del cicle de vida de l'element rebut, per tal que els elements puguin ser 
reciclats. 
(2.2) Quan algun element es trenca, no funciona correctament o hi ha qualsevol 
canvi en el seu estat. 
Un portàtil trencat pot ser molt perjudicial per al medi ambient i, per tant, els 
beneficiaris hauran de comunicar aquest tipus d'incidències al sistema/comunitat de 
Labdoo, per tal d'assegurar el seu correcte reciclatge. 
(3) Cada sis mesos, si us plau, enviï un correu electrònic a contact@labdoo.org(link 
sends e-mail) amb la llista dels ordinadors portàtils que té i el seu estat (funciona o 
no funciona). 
Li agraïm el seu compromís en fer del món un lloc millor i li desitgem molta sort en la 
seva missió humanitària. 

L'Equip Labdoo. 
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