
Informació del sol·licitant

Nom del sol·licitant: Olga Figueroa Oliva 
Adreça de correu electrònic del Sol·licitant:  olgafi@provivienda.org
La vostra organització: Associació Provivienda
Lloc web de l'organització / Facebook: https://www.provivienda.org/ 
El nom d'usuari del vostre compte de Labdoo: olgafi
Lloc del projecte: Estat Espanyol

1. Títol del projecte o nom de la vostra escola, projecte o ONG: un títol o una 
descripció curta del vostre projecte: Sistema de acogida Protección Internacional 
(Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones)

2. Descripció del projecte: expliqueu sobre el vostre projecte i com utilitzareu els 
ordinadors portàtils: A Provivienda treballem amb persones sol·licitants i beneficiàries 
de Protecció Internacional i/o Asil. D’una manera multidisciplinar (àrea social, àrea 
d’orientació i integració laboral, àrea d’aprenentatge de llengües, àrea 
d’assessorament legal, àrea de vivenda, àrea psicosocial...) i a través d’una 
metodologia d’Itineraris Personalitzats d’Inserció, acompanyem a les persones durant 
els mesos que dura el programa de Protecció Internacional, des de la seva sol·licitud 
fins a la resolució, per aconseguir una inserció social el més completa, digna i real 
possible. 

Els ordinadors estan destinats a tots els nostres participants, ja que tots ells en algun 
moment del programa es troben en la situació de cursar formacions d’inserció laboral, 
cursos de llengua, seguiment de recursos digitals de llengua proposats per la mestra de 
la pròpia associació, seguiment de les tasques educatives de les famílies amb fills en 
edat escolar, cerca de vivenda pròpia, cerca d’oportunitats laborals... 

3. Nombre d’estudiants: Variable segons el sistema d’acollida. Actualment, 55 
persones

4. Nombre de professors: Una mestra de llengües, una psicòloga, una tècnica 
d’inserció laboral, dues educadores socials. 

5. Equips informàtics reclamats: 6

5.1 Nombre d’ordinadors portàtils necessaris: 13

5.2 Nombre de lectors de llibres electrònics necessaris:

5.3 Altres necessaris (Tablet PC, etc): 

5.4 Comentaris addicionals: Dins de portàtils necessitats contem que els equips que 
ens arribin poden ser tan tablets com PCs o portàtils, ens són d’igual utilitat. 

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

6.1 Nom complet: Olga Figueroa Oliva

6.2 Telèfon: 607374108

6.3 Correu electrònic: olgafi@provivienda.org



6.4 Adreça física de l'organització (carrer, ciutat , codi postal, país ...): Carrer Leiva nº 
3 bis, 08014 Barcelona. 

Coordenades GPS 6,5: 41.373996,2.140792

7. Idioma

7.1 Idioma local preferit (s): Català

7.2 Informació addicional sobre idioma: I castellà

8. Ubicació del projecte - carrer, ciutat, estat / província, país, codi postal: Carrer 
Leiva nº 3 bis, 08014 Barcelona, Catalunya, Espanya. 

9. Accés a Internet (*)?: SÍ

9.2 Cable / cable: Sí 

9.3 Wireless: SÍ

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

10.1 La sala està segura? Sí, són vivendes pròpies

10.2 Es pot bloquejar la sala de manera que els supervisors (per exemple, els 
professors) puguin controlar l'accés? 

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

11. Com es va assabentar de Labdoo ?:

-- Motor de cerca (per exemple, Google)

-- A la conferència local

-- Conferència en línia

-- Des d'altres organitzacions / empreses: E-mail informatiu a associacions i 
organitzacions de programes d’acollida durant el confinament per COVID19

--Facebook

--Instagram: Sí

--Altres (descriviu)

12. Imatge de l'escola, estudiants, professor, etc, amb aquest formulari de sol·licitud. 
Envieu com a fitxer (s) (*):


