
Catalan Version

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: Alex Estebanell
La teva adreça electrònica:  aestebanell@fundaciotalibes.org
La teva organització:  FUNDACIO TALIBÉS
La web de l'organització: www.fundaciotalibes.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: Biblioteca, bibliocarreta i escola a Ndangane Senegal. Una 
lectura, un somriure per Senegal. 

Lloc del projecte: 
=============
1. Resum del projecte: Construcció d’una biblioteca i dues escoles per donar 
accés a la lectura, fer formació en informàtica i fàcil.litar competències 
tecnològiques i accés a internet. 

2. Lloc del projecte: Ndangane-Sambou, comunitat rural de Fimela, provincia de 
Fatick. Senegal. 
3. Llenguatge/s preferit/s: Francès. 
4. Informació de contacte del lloc (si us plau, com a mínim escriu una forma de 
contacte):
4.1. Nom: El Hadji Fall, coordinador de la nostra contrapart, Association pour 
l’emmergence de Ndangane. 
4.2. Telèfon: 00 221 777865359
4.3. A/e: MR
4.4. Adreça física (carrer, ciutat, CP, país, ...): Arene Ndangane-Sambou, Maison 
Badara. 
4.5. Coordinades GPS (si les coneixes o si pots trobar-les): 14° 4'36.80"N  
16°42'6.36"O
5. Nombre de portàtils necessaris:  8
6. Nombre d'estudiants: Amb accés a la biblioteca 75. Usuaris potencials 4800.
7. Nombre de professors: No definits encara. Estan en fasse de formació. 
8. Electricitat a l'habitació: Si, igual que a Espanya. 

 9. L'habitació té accés a Internet? [sí / no] : Si
9.1. L'accés és via sense fils o amb cable? : De les dues formes. 
10. Condicions sobre l'habitació on els portàtils poden ser instal·lats: Biblioteca 
de 125 m2
10.1. L'habitació és segura? [sí / no + breu explicació] : Si es un complexe 
educatiu amb guardià. 
10.2. L'habitació pot ser tancada per tal que els supervisors (p. ex. els 
professors) puguin controlar l'accés? [sí / no + breu explicació] : Si, es una 
biblioteca amb personal permanent. 
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] : Si. 

https://www.labdoo.org/user/register


***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.


