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Nom del sol·licitant (*): Fundació Bayt al-Thaqafa 
Adreça de correu electrònic del Sol·licitant (*): Joana.castro@bayt-al-thaqafa.org 
La vostra organització (*): Fundació Bayt al-Thaqafa 

Lloc web de l'organització / Facebook: http://www.bayt-al-thaqafa.org / https://es-
es.facebook.com/FundacioBayt 
El nom d'usuari del vostre compte de Labdoo (https://www.labdoo.org/user/register): 
Fundació Bayt al-Thaqafa 
Lloc del projecte: Barcelona 

1. Títol del projecte o nom de la vostra escola, projecte o ONG: un títol o una descripció 
curta del vostre projecte (*): 

Bayt al-Thaqafa 

Treballem per facilitar la integració social, cultural, cívica i política de les persones 
migrades, principalment, arabomusulmans en la nostra societat, sense renunciar a la 
pròpia identitat i fomentant l'intercanvi i el diàleg entre les diferents cultures. 

Amb aquesta finalitat disposa d'un programa d'acollida, informació, orientació i 
assessorament a immigrants sobre temes que afecten la seva vida pel fet de la seva 
condició d'estrangeria perquè puguin ser ciutadans i ciutadanes de ple dret en una 
societat on la diversitat no signifiqui desigualtat. 

2. Descripció del projecte: expliqueu sobre el vostre projecte i com utilitzareu els 
ordinadors portàtils (*) 

A Bayt al-Thaqafa oferim formació laboral, d’aprenentatge de la llengua, formació a joves 
tutelats i extutelats i repàs escolar per a infants. Disposar d’ordinadors ens permetrà 
millorar la nostra intervenció creant i utilitzant noves metodologies adequades al nostre 
alumnat, ampliar les oportunitats laborals, fomentar el coneixement de les TIC com a eina 
de cerca de feina, incrementar les competències transversals de les persones que 
acompanyem, etc.  

Així mateix, també disposem de recursos d’allotjament temporal per a persones i famílies 
sol·licitants de protecció internacional, dones supervivents de violència masclista amb 
fills/es o sense i per a homes i joves sense recursos. Aquestes persones no tenen accés a 
dispositius tecnològics ni a connexió a internet, pel que disposar dels aparells ens 
permetrà combatre la bretxa digital y reduir el risc d’exclusió d’aquestes persones. 

3. Nombre d’estudiants (*): 350 

4. Nombre de professors (*): 5 

5. Equips informàtics reclamats (*): 6 

5.1 Nombre d’ordinadors portàtils necessaris (*): 1 

5.2 Nombre de lectors de llibres electrònics necessaris: 0 
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5.3 Altres necessaris (Tablet PC, etc): Tablets, PCs, mòbils, projectors, pissarra digital 

5.4 Comentaris addicionals: 

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

6.1 Nom complet (*):Daniel Ibarz Pérez 

6.2 Telèfon (*): 608 84 94 61 

6.3 Correu electrònic (*):Daniel.ibarz@bayt-al-thaqafa.org 

6.4 Adreça física de l'organització (carrer, ciutat , codi postal, país ...) (*): c/ Princesa, 14, 
08003, Barcelona 

Coordenades GPS 6,5 (feu clic a l’enllaç per trobar les coordenades: https://www.gps-
coordinates.net o https://support.google.com/maps / answer / 18539) (*):41.384802, 
2.179914 

7. Idioma: català i castellà 

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

7.2 Informació addicional sobre idioma (s): 

8. Ubicació del projecte - carrer, ciutat, estat / província, país, codi postal (*): c/ Princesa, 
14, Barcelona, 08003 

9. Accés a Internet (*)?: sí 

9.1 Sense Internet (sí / no) 

9,2 Cable / cable (sí / no)sí 

9.3 Wireless (sí / no) sí 

10. Condicions sobre la sala on s’instal·laran els portàtils: 

10.1 La sala està segura? [sí / no + explicació breu] 

Sí. La sala disposa de tancament amb clau, que gestiona la persona responsable de la 
sala i es té cura que només estigui oberta durant l’horari de la sessió formativa. 

10.2 Es pot bloquejar la sala de manera que els supervisors (per exemple, els professors) 
puguin controlar l'accés? [sí / no + explicació breu] 

Sí, mitjançant tancament amb clau. 

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] 

Les sales on s’ubiquen els ordinadors estan protegides de condicions meteorològiques i 
se’n realitza un manteniment perquè els espais estiguin en bones condicions. 

11. Com es va assabentar de Labdoo ?: 

-- Motor de cerca (per exemple, Google) 

-- A la conferència local 

-- Conferència en línia 



 

c. Princesa, 14 1r - 08003 Barcelona | 93 319 88 69 
c. Jaén, 18-20 - 08620 Sant Vicenç dels Horts | 93 656 38 70 

 www.bayt-al-thaqafa.org | info@bayt-al-thaqafa.org | TW @FundacioBayt | FB @FundacioBayt | IG @fundaciobayt  

 

 

 

-- Des d'altres organitzacions / empreses X 

--Facebook 

--Instagram 

--Altres (descriviu) 

12. Imatge de l'escola, estudiants, professor, etc, amb aquest formulari de sol·licitud. 
Envieu com a fitxer (s) (*): 
La imatge es carregarà al lloc del vostre projecte 
*** 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”. 

Acord de destinatari del portàtil de Labdoo: 

Benvolgut receptor del portàtil: 
Estem molt contents de tenir l'oportunitat de contribuir al vostre projecte proporcionant 
tecnologia per ajudar a superar la bretxa digital. 


