Informació del sol·licitant:
======================
El teu nom: Anna Fernandez-Rajal Sabala
La teva adreça electrònica: annafernandezrajal@gmail.com
La teva organització: --La web de l'organització: --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):
annafernandezrajal
Títol del projecte: (un breu títol del teu projecte): Projecte d'aula informàtica a una escola del
Senegal
Lloc del projecte: Oussouye, Casamance, Senegal
=============
1. Resum del projecte (si us plau, escriu una descripció del teu projecte i la finalitat dels portàtils):

El nostre projecte tracta de crear una aula de informàtica a una escola al poble d’Oussouye a
Senegal. Ens han demanat que portem portàtils i fem un servidor on hi ficarem previament
programes educatius i d’edició de text. Després a la nostre estada allà a part del muntatge ens
han demanat que fem una mica de classes/explicació als nens i monitors que estiguin allà
durant el mes d’Agost. Tot això per ensenyar-lis com funcionen els ordinadors i per que puguin
fer cursos.
2. Lloc del projecte:Oussouye, Casamance, Senegal
3. Llenguatge/s preferit/s: Català/Castellà/Anglés
4. Informació de contacte del lloc (si us plau, com a mínim escriu una forma de contacte):
Com a persones de contacte teniu un home que estarà allà amb nosaltres i una dona de Manresa
que porta col·laborant a l’escola durant els útims anys.
Us donem les dades de l’home que estarà allà amb nosaltres.
4.1. Nom: Idrissa Sagna
4.2. Telèfon: +221 77 3798559
4.3. Email: ojacs@hotmail.com
4.4. Adreça física (carrer, ciutat, CP, país, ...): Oussouye, Casamance. Senegal.
4.5. Coordenades GPS (si les coneixes o si pots trobar-les): ---

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

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, l’aigua no hi pot entrar.

10.2. L'habitació pot ser tancada per tal que els supervisors (p. ex. el professorat) pugui controlar
l'accés? [sí / no + breu explicació] Sí, la sala es tancada cada nit i no hi pot accedir ningu sense els
monitors.

10.1. L'habitació és segura? [sí / no + breu explicació] Sí, es troba dins del poble amb un conjunt
d’aules que formen l’escola.

10. Condicions sobre l'habitació on els portàtils poden ser instal·lats: Es una aula dins del poble. La
sala es segura i tancada, és relativament nova. L’aigua no entra de cap forma.

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

9. L'habitació té accés a Internet? No

Voltatge: 230 V. Connectors tipus C / D.

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
https://en.wikipedia.org/wiki/AC_power_plugs_and_sockets):

7. Nombre de professors/es: 0

6. Nombre d'estudiants: 3 que viatjaran fins allà.

5. Nombre de portàtils necessaris: 9/10

