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Coordinadora Girona <coordinaciogrn@mfr-ute.org> Mon, Jan 11, 2021 at 10:45 AM
To: Alicia Hernandez <alicia.hernandez@labdoo.org>

Bon dia Alícia,

al mes d'abril vam rebre una partida d'ordinadors que han anat molt bé als joves per poder seguir els reursos
formatius via telemàtica. Donat que cada cop són més joves als que els hi exigeixen tenir PC ens hem quedat ja
curts.

Vosaltes seguiu gestionant donacions o ja s'ha aturat?

Moltes gràcies,

---

Coordinadora Girona 
IPI Girona
Servei d'Itineraris de Protecció Individualitzats
UTE Fundació Mercè Fontanilles - Resilis
Carrer de la Garrotxa, 7 - 17006 Girona
Tel. 722 89 02 96

Aquest missatge s'adreça exclusivament a la persona destinatària i pot contenir informació privilegiada o confidencial. Si
no sou la persona destinatària indicada, us recordem que la utilització, divulgació i/o còpia sense autorització està
prohibida en virtut de la legislació vigent. Si heu rebut aquest missatge per error, us demanem que ens ho feu saber
immediatament per aquesta via i que el destruïu. 

Abans d'imprimir aquest missatge, assegureu-vos que és realment necessari.

A 2020-04-14 17:40, Alicia Hernandez escrigué:

Bon dia Carlos,
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Alicia Hernandez <alicia.hernandez@labdoo.org> Mon, Jan 11, 2021 at 10:52 AM
To: Coordinadora Girona <coordinaciogrn@mfr-ute.org>

Bon dia:

Si. Des de Labdoo treballem tot l'any per fer arribar portàtils a nois i noies de tot el mon.

Quants dispositius nous necessitaríeu?

Salutacions,

Alicia Hernandez
Tag a laptop, spread education.
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Coordinadora Girona <coordinaciogrn@mfr-ute.org> Mon, Jan 11, 2021 at 11:18 AM
To: Alicia Hernandez <alicia.hernandez@labdoo.org>

Hola!!

per anar bé en necessitariem uns 4/5 però qualsevol dispositiu nou per pocs que siguin ja ens ajudarà moltíssim!

gràcies

---

Coordinadora Girona 
IPI Girona
Servei d'Itineraris de Protecció Individualitzats
UTE Fundació Mercè Fontanilles - Resilis
Carrer de la Garrotxa, 7 - 17006 Girona
Tel. 722 89 02 96

Aquest missatge s'adreça exclusivament a la persona destinatària i pot contenir informació privilegiada o confidencial. Si
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no sou la persona destinatària indicada, us recordem que la utilització, divulgació i/o còpia sense autorització està
prohibida en virtut de la legislació vigent. Si heu rebut aquest missatge per error, us demanem que ens ho feu saber
immediatament per aquesta via i que el destruïu. 

Abans d'imprimir aquest missatge, assegureu-vos que és realment necessari.

A 2021-01-11 10:52, Alicia Hernandez escrigué:
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Alicia Hernandez <alicia.hernandez@labdoo.org> Mon, Jan 11, 2021 at 12:53 PM
Draft To: Coordinadora Girona <coordinaciogrn@mfr-ute.org>
Cc: Elena Parpal <elena.parpal@labdoo.org>, "Agustí P." <gusenstudio@gmail.com>

Molt bé.

Actualizo la página del vostre centre a 15 dispositius (ja heu rebut 9) i poso en copia a l'Agustí (Labdoo Girona)
per que ho tingui present.

Agustí, es l'edoovillage 

Edoovillage #1712 - Spain, Girona: UTE FMF-RESILIS  https://www.labdoo.org/es/edoovillage?e=92958

Salutacions,

Alicia Hernandez
Tag a laptop, spread education.
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