
LABDOO

Informació del sol·licitant:
(*) és un camp obligatori

Nom del sol·licitant (*): Roser González Sánchez
Adreça de correu electrònic del Sol·licitant (*): rgonza95@xtec.cat
La vostra organització (*): Escola Estalella i Graells
Lloc web de l'organització: https://agora.xtec.cat/ceipestalella/
El nom d'usuari del vostre compte de Labdoo rgonza95

Lloc del projecte: Vilafranca del Penedès

1. Títol del projecte o nom de la vostra escola, projecte o ONG: Escola Estalella i 
Graells

2. Descripció del projecte: expliqueu sobre el vostre projecte i com utilitzareu els 
ordinadors portàtils : Els portàtils es faran servir per part de l’alumnat del nostre centre 
que no disposa d’ordinador a casa per manca de recursos econòmics. 

3. Nombre d’estudiants (*): 453

4. Nombre de professors (*): 35

5. Equips informàtics reclamats 

5.1 Nombre d’ordinadors portàtils necessaris: 27

5.2 Nombre de lectors de llibres electrònics necessaris: 0

5.3 Altres necessaris (Tablet): 27

5.4 Comentaris addicionals: No.

6. Informació de contacte del lloc / responsable del projecte. Proporcioneu almenys 
una manera de contactar (*):

6.1 Nom complet (*): Roser González

6.2 Telèfon (*): 93 892 08 13

6.3 Correu electrònic (*): rgonza95@xtec.cat

6.4 Adreça física de l'organització (carrer, ciutat , codi postal, país ...) (*): C/ Carme, 1
08720 Vilafranca del Penedès

Coordenades GPS: 41.34743506476567, 1.69987376819269 

7. Idioma

7.1 Idioma local preferit (s) (*): català

7.2 Informació addicional sobre idioma (s): cap

8. Ubicació del projecte - carrer, ciutat, estat / província, país, codi postal (*): 

C/ Carme 1, 08720 (Vilafranca del Penedès) Barcelona.



9. Accés a Internet (*)?: Sí

9.1 Sense Internet (sí / no): No

9.2 Cable / cable (sí / no): No

9.3 Wireless (sí / no): Sí

10. Condicions sobre la sala on s’instal·laran els portàtils i tablets: Els portàtils es 
desaran dintre d’un armari de portàtils, endollat a la corrent, tancat amb clau, a un 
passadís de l’escola. Les tablets es desaran a la maleta de tablets, endollada a la corrent, 
a la sala de mestres. 

10.1. La sala està segura? [sí / no + explicació breu]: Sí. No és una única sala, els 
portàtils i les tablets es faran servir en diferents aules i es desaran ben endollats/des al seu 
lloc corresponent després de cada ús. 

10.2. Es pot bloquejar la sala de manera que els supervisors (per exemple, els 
professors) puguin controlar l'accés? [sí / no + explicació breu]: Per accedir als 
portàtils i a les tauletes caldrà demanar la clau a direcció i caldrà tornar la clau després de 
cada ús. 

10.3. L'habitació està a prova de condicions meteorològiques? (p. ex., la sala 
protegeix els ordinadors portàtils de la pluja, la sorra, etc?) [sí / no + explicació 
breu]: Sí, els portàtils es guardaran de manera segura en un armari protegit de qualsevol 
condició meteorològica adversa.

En cas de confinament, es deixarà en préstec un ordinador a l’alumat que no en tingui a 
casa seva. 

11. Com es va assabentar de Labdoo ?:

Alguns pares i mares de l’escola ens ho van comentar.

12. Imatge de l'escola, estudiants, professor, etc, amb aquest formulari de sol·licitud. 
(Documents Adjunts)

*** La sol·licitud d’una petició d’un ordinador portàtil de Labdoo implica que, en rebre els 
ordinadors portàtils, “el destinatari està d’acord amb l’acord de destinatari del portàtil de 
Labdoo”.


