
 

 

  

 
Benvolgudes famílies, 
 
Ja fa temps que l’Institut Alt Penedès col·labora amb diversos projectes solidaris, i el 
projecte Labdoo n'és un. Labdoo és un projecte sense ànim de lucre que té com a 
objectiu proporcionar ordinadors portàtils a les escoles de diversos llocs del món per tal 
d'acabar amb l’anomenada fractura digital. 
 
La fractura digital és un problema latent en la nostra societat, problema del qual no 
tothom és conscient. Aquest problema radica en la gran desigualtat a l’hora d’accedir a 
les noves tecnologies. Un exemple és el fàcil accés que en alguns països tenim als 
ordinadors portàtils, una eina d’ús comú i que, fins i tot, podem qualificar 
d’indispensable; mentre que en altres països l’accés a aquests és molt limitat. Limitació 
que vol ser reduïda pel projecte Labdoo. 
 
Però Labdoo no acaba aquí. El seu projecte intenta ser respectuós amb el medi 
ambient, portant a terme un conjunt d'idees CO2-neutrals.La primera de les idees és la 
de reutilitzar ordinadors que ja no es facin servir. La segona de les idees de Labdoo és 
la de dividir la feina posterior en diverses mini-tasques per evitar un cost addicional pel 
Planeta Terra: la reparació dels portàtils, la seva formatació o la instal·lació dels 
programes educatius amb programari lliure. Per últim, els ordinadors són repartits arreu 
del món mitjançant dootrips. 
 
Per fer possible el projecte Labdoo només es necessiten quatre accions: a) donar un 
laptop (ordinador portàtil); b) netejar i sanejar un laptop; c) emmagatzemar laptops; d) 
transportar laptops. D'aquesta manera, el punt clau és que és un projecte distribuït de 
tal manera que cadascú de nosaltres pot participar-hi d'alguna manera. 
 
Diversos alumnes de 4t d’ESO participaran a partir de desembre en Servei Comunitari 
per tal de fer un sanejament de portàtils i instal·lar-hi el programa educatiu en els 
idiomes requerits. Ells també s’encarregaran d'etiquetar els ordinadors i d'assignar un 
nombre a cada ordinador per tal d'introduir-los a la base de dades. Però la feina dels 
alumnes no tindria cap sentit si ningú no traslladés els portàtils arreu del món. Aquest 
és el concepte de dootrip que ha aparegut diverses vegades. Els dootrips consisteixen 
en el trasllat dels portàtils mitjançant els viatges que fa la gent arreu del món. Tothom 
pot registrar-se a la pàgina web de www.labdoo.org i introduir les seves dades quan 
viatgi. Introduint un lloc de sortida, un destí i un pes disponible a l'equipatge, els 
ordinadors són assignats de manera que el seu trasllat no provoca cap mena de 
molèstia. 
 



D'altra banda, no podem col·laborar de cap manera si no tenim material amb què 
treballar. Qualsevol ordinador que no es faci servir és de gran ajut. El projecte també 
s'encarrega d'arreglar els ordinadors o de portar-los a reciclar, així que no tinguin por 
de donar cap ordinador amb la pantalla trencada o qualsevol altre desperfecte causat 
per la vida del mateix ordinador. 
 
El taller de sanejament de portàtils es durà a terme a partir del segon trimestre d’aquest 
curs. És per això que des del centre fem una crida solidària a totes les famílies . Us 
demanem que si teniu un ordinador portátil, tablet, e-book, notebook, o altres aparells 
que ja no utilitzeu els feu arribar al centre. Els podeu portar al despatx de l’Associació 
de Mares i Pares d’Alumnes en el seu horari d’atenció a la comunitat educativa: dilluns, 
dimecres i divendres de 10.00 a 11.00 i dimarts i dijous de 12.00 a 13.00.  
 
D'aquesta manera, animem a totes les famílies a col·laborar en aquest bonic projecte. 
Perquè en comptes de contaminar el món llençant un ordinador, podem unir el món en 
la lluita contra la fractura digital. 
 
Molt cordialment, 
l’equip de Servei Comunitari de l’Institut Alt Penedès.  
 
 

Vilafranca del Penedès, 30 de Novembre del 2018 
 


