
Formulari de sol·licitud Labdoo 

Informació del sol·licitant: 
====================== 
El teu nom: Guida Fullana Pastor 
La teva adreça electrònica: guidafullana@uoc.edu 
La teva organització: Universitat Oberta de Catalunya (UOC) 
La web de l'organització: uoc.edu 
El nom d'usuari del teu compte Labdoo: RefugeesUOC 
Títol del projecte: Beques d’idiomes per a refugiats de Grècia (febrer 2017) 

Lloc del projecte: 
============= 
1. Resum del projecte: Davant la crisi humanitària del Mediterrani, la UOC 
oferirà 25 beques per a estudiar idiomes en línia en el segon semestre del curs 
2016-2017 a persones refugiades que actualment viuen als camps de Grècia. 
L’e-learning és una eina per accedir a l’educació superior o per continuar els 
estudis ideal perquè permet la mobilitat dels estudiants i la flexibilitat d’estudi, a 
les persones que han vist el seu de vida truncat per motius de conflicte armat o 
necessitats econòmiques.  

L’oportunitat d’estudiar a la UOC no només és facilitar uns estudis gratuïts sinó 
també facilitar les condicions d’estudi. Per a seguir el curs, els estudiants 
refugiats hauran de connectar-se assíduament i necessiten ordinadors portàtils 
que els permetin seguir les seves vides als camps, que estan sotmeses a 
desplaçaments sobtats.  

La UOC disposa de 10 ordinadors per enviar als estudiants però ens calen 15 
ordinadors més.  

2. Lloc del projecte: Camps de refugiats del nord de Grècia, Atenes, Alemanya i 
Barcelona.  

 
3. Llenguatge/s preferit/s: anglès. 

 
4. Informació de contacte del lloc (si us plau, com a mínim escriu una forma de 
contacte): 

9 dels deu ordinadors que hi ha a Alemanya aniran a aquesta direcció, a on 
esperaran ser recollits per les cooperants de la UOC. 

 
4.1. Nom: Mr. Tassos Smetopoulos 
4.2. Telèfon: +30 693 147 1277 
4.3. A/e: 
4.4. Adreça física (carrer, ciutat, CP, país, ...): Adrianaoupoleos, str. 48. 17124. 
Athens 
4.5. Coordinades GPS (si les coneixes o si pots trobar-les): 



5. Nombre de portàtils necessaris: 9  
6. Nombre d'estudiants: 9 
7. Nombre de professors: 
8. Electricitat a l'habitació: F i C, 230V, 50Hz 

9. L'habitació té accés a Internet? sí  
9.1. L'accés és via sense fils o amb cable? Sense fils 
10. Condicions sobre l'habitació on els portàtils poden ser instal·lats: 
10.1. L'habitació és segura? Algunes de les persones refugiades estudiaran a 
les vivendes dels camps de refugiats i d’altres viuen a pisos o hotels d’Atenes.  
10.2. L'habitació pot ser tancada per tal que els supervisors (p. ex. els 
professors) puguin controlar l'accés? Custodiaran els ordinadors els propis 
estudiants que els tindran a casa seva sota la seva responsabilitat. 
10.3. L'habitació és resistent a l'aigua? (p. ex. l'habitació protegeix els portàtils 
de la pluja, sorra, etc.?) Sí.  

Un dels ordinadors que ens oferiu quedarà a Alemanya per a la Nadia, una 
estudiant refugiada que viu a un alberg de prop de Düsseldorf. Estic pendent de 
tenir la seva adreça i les indicacions de seguretat que ens donin per poder fer-li 
arribar l’ordinador. De seguida que el tingui, us faré arribar l’adreça exacte. 
Aquest ordinador no caldria enviar-se a Grècia.  

Els 5 ordinadors que venen de Vilafranca, els podem anar a buscar nosaltres si 
ens doneu l’adreça, i faríem nosaltres el repartiment. Podem coordinar aquesta 
recollida.  

***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), 
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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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