CENTRES DE PRÀCTIQUES III D'EDUCACIÓ SOCIAL - CURS 2010-11
Codi

Centre

2314

Creu Roja Barcelonès Nord

Perfil centre:

Observacions Educació Social:

2932

SES Badalona

PobCentre
Badalona

Telèfon
934640609

Places Horari centre:
1

De 10 a 14 i de 15 a 19 hores.

Tipologia
Associació ciutadana

Creu Roja és una organització de persones voluntàries, expressió d'un compromís solidari i lliurement assumit. L'acció del voluntariat de Creu
roja es dirigeix a cobrir les demandes socials d'acord als principis fonamentals de l'institució. projectes d'intervenció social següents:
-Gent Gran: Estimulació integral a persones grans amb malalties cròniques, suport en l'acompanyament domiciliari i suport a centres externs.
-Immigrans: coneixment de l'entorn i classes d'alfabetització.
-Infància i joventut: ludoteca ètnica, tallers de sensibilització i educació en valors a les escoles, coneixement de l'entorn de nens i nenes
nouvinguts, participar en la campanya de recollida de joguines.
-Dones en risc social: Programa d'ocupació per a dones amb dificultats d'integració laboral i tallers de competències socials.
Plaça ofertada per l'àmbit d'ocupació, en un projecte per acompanyar als participants en el procés de recerca activa de feina a través de plans
individuals i de formacions amb d'altres usuaris.

Badalona

93.397.49.47 FAX

4

8.30 a 17.20 h

Escola Secundària Obligatòria

Aula d'acollida i UEE un projecte de parelles lectores per integrar i fer cohessió del nostre alumnat mitjançant la lecutra
Perfil centre:
Observacions Educació Social:

SES Badalona es troba en entorn socialment desfavorit, al barri de la Salut amb un índex molt alt d'aturats. Som 29 professionals i 234
alumnes, dels quals un 65% és nouvingut (xinès, pakistanès, magrebí, sudamericà). El centre també consta d'una unitat d'educació especial
(UEE). L'alumnat de practicum faria suport a l'alula d'acollida, a la UEE o de vetlladors d'alumnat conductual. Cap la possibilitat de fer un
acompanyament acurat a algun alumne/a d'ètnia gitana.
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CENTRES DE PRÀCTIQUES III D'EDUCACIÓ SOCIAL - CURS 2010-11
Codi

Centre

1134

Fundació Barberà Promoció

Perfil centre:
Observacions Educació Social:

381

PobCentre
Barberà del Vallès

937192837 i Fax:

Places Horari centre:
1

Tipologia

de 8 a 20 h., encra que l'horari de Formació ocupacional
més activitat per les pràctiques és
de 8 a 15 hores.

Barberà Promoció de la Fundació de l'Ajuntament de Barberà del Vallès gestiona les accions de promoció econòmica i desenvolupament local,
concretament accions de: presentació, formació, ocupació, assessorament empresarial i observatori econòmic i social.
1 plaça: objectiu de les pràct.: participació en el procés d'inserció-tècniques de recerca de feina i borsa de treball. Activitats proposades: a
partir de l'itinerari de cada usuari, fer l'acompanyament adaptat per a la recerca de feina, seguiment, avaluació de resultats. És un servei
estable del centre, es pot concretar horari de pràctiques amb l'estudiant. 1 plaça: objectiu de les pràct.: participar en el curs de motivació per a
la inserció-sociolaboral col.lectiu RMI. Activitats proposades: treballaran amb el col.lectiu de Renda Mínima d'Inserció. Col.laborarà amb el
tècnic del curs en els mòduls de motivació, en les sortides a empresa, en la preparació de les pràctiques, el seu seguiment, prèviament es
treballarà l'itinerari de cada un dels participants. Horari proposat: matins intensius. Responsable del servei: Núria Doménech.

ACISJF (Associació Catòlica
Internacional de Serveis a la
Joventut Femenina) CRAE EDDA

Perfil centre:

Telèfon

Barcelona

215 56 26 / 487 19

1

Hores de visita: dl d'11 a 13 h.,
Associació ciutadana
tardes de 17 a 19 h. (excepte dx,
ds i festius)

Centre d'acollida diürn: orientació professional i cultural, orientació de treball, inform.d'allotjament, atenció a problemes psico-socials. Centre de
formació: cursets de formació, taller ocup. Centre d'allotjament (servei permanent). Centre d'acollida a l'estació de Sants. Possibles activitats:
Observació de l'entitat i el seu entorn, coneixement dels diversos serveis de l'associació, observació documental dels informesde les noies
acollides a la residència, participació en reunions, elaboració doc.

Observacions Educació Social:

522

Centre d'Estudis Jurídics i
Formació Especialitzada

Perfil centre:
Observacions Educació Social:

Barcelona

207 31 14 i Fax:

*

Centre penitenciari / Justícia
Juvenil / Centres residencials
d'acció educativa

Places de pràctiques amb psicòlegs de presó. Places de pràctiques amb educadors de les direccions generals de: Mesures Penals Alternatives
i Justícia Juvenil (Centres Educatius), d'Atenció a la Infància i a l'Adolescència (Centres d'Acollida), i de Serveis Penitenciaris i Rehabilitació
(aules penitenciàries)
Places de pràctiques amb educadors de les direccions generals de: Mesures Penals Alternatives i Justícia Juvenil (Centres Educatius),
d'Atenció a la Infància i a l'Adolescència (Centres d'Acollida), i de Serveis Penitenciaris i Rehabilitació (aules penitenciàries). A finals de maig hi
haurà una reunió amb els responsables del Centre d'Estudis Jurídics per tal de conèixer amb quantes places comptem de cara al curs vinent.
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CENTRES DE PRÀCTIQUES III D'EDUCACIÓ SOCIAL - CURS 2010-11
Codi

Centre

PobCentre

750

Aula de Formació d'Adults El Clot

Barcelona

Telèfon
933075245

Places Horari centre:
3

De 9 a 14 i de 16 a 21.30

Tipologia
Escola d'Adults

Perfil centre:
Observacions Educació Social:

1215

Taller Auxilia Barcelona (Fundació Barcelona
Privada Auxilia)

Perfil centre:
Observacions Educació Social:

1718

Funcions: nivells docents des de nouvinguts i certificats a nivells com la ESO i altres. Reforçar el professorat, organitzar i participar en activitats
i actuacions individuals amb alumnes específics.

Associació Sociocultural La
formiga

Perfil centre:
Observacions Educació Social:

93.205.53.20

2

De 8.30 a 19

Taller Protegit (integració laboral)

La població que s'atén valorades com a usuaris de centre ocupacional per l'organisme competent de l'ICASS , l'EVO, i amb més del 65% de
disminució; amb dèficit intel.lectual i algunes amb greus dificultats motòriques i de comunicació i/o problemes psíquics, edat: majors de 18
anys. Teràpia ocupacional a través d'un programa individual de rehabilitació. atén a un total de 33 usuaris.
S'atenen majors de 18 anys amb capacitats de més de 65% i que no poden incorporar-se en el sistema ordinari de treball, també a persones
afectades de diversos transtorns neurològics, genètics i/o motrius amb seqüeles físiques, psíquiques i/o sensorials. S'ofereix Servei
d'Orientació i Inserció (SOI) i Servei de Teràpia Ocupacional (STO). Funcions: l'estudiant estarà amb un dels grups de centre amb la tutora de
grup i participant en les diferents activitats programades. Participarà en els diferents tallers i activitats ocupacionals i àrea d'ajust personal
(hàbits d'higiene i autonomia, comunicació, relaxació, espais de conversa...). Seguiment el programa individual de cada usuari.

Barcelona

934438207

4

De 9 a 14 i de 15 a 17 h

Centre cívic

La Formiga és una associació dedicada a projectes per a la integració sociolaboral de les persones immigrades i per a la millorar de la
convivència intercultrual. Treballen de forma especifica amb el col.lectiu xinès i romanès (gitano-romanès)
Entitat sense ànim de lucre que treballa per la inserció social i comunitària dels col.lectius amb vulnerabilitat social, en especial persones
immigrades, joves i dones. Funcions: estarien als projectes següents: Món Barri (promoció de dones immigrades al barri de Poble Sec),
Accions per a la promocicó de joves immigrants en risc d'exclusió, Trajectes i Afectes (atenció a joves immigrants d'origen xinès amb
problemes d'integració social i escolar).
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CENTRES DE PRÀCTIQUES III D'EDUCACIÓ SOCIAL - CURS 2010-11
Codi

Centre

1906

La Caseta. Associació Cedra

Perfil centre:
Observacions Educació Social:

2225

Projecte El Submarí

PobCentre
Barcelona

Telèfon
932806435

Places Horari centre:
2

De 9 a 19 h

Tipologia
Altres (Reinserció de presos)

Projecte d'acollida i suport a la reinserció "La Caseta". Recurs socio-educatiu, un pis d'acollida que rep joves provinents del centre penitenicari
de joves de la Trinitat i de justícia juvenil. Hi ha una coordinadora i 2 educadors, amb el suport de 10 voluntaris.
Recurs educatiu d'acollida de sis places que acompanyen als joves que es troben complint condemna en el seu procés d'inserció laboral.
Funcions: poden fer acompanyaments concrets als nois o participar dels espais de convivència del recurs. Poden fer tallers i proposar activitats
diverses.

Barcelona

933325871

2

9-14 i de 16-20, de dilluns a
dijous

Reforç Escolar

També accepten alumnes del Màster de Biblioteca Escolar i d'Educació Intercultural
Perfil centre:
Observacions Educació Social:

2738

Centre Cruïlla (Parròquia St.
Bernat)

Perfil centre:

Observacions Educació Social:

Barcelona

933595576

2

Matins o Tardes de dilluns a
divendres

Altres

Entitat sense ànim de lucre. Des dels seus orígens l'any 1984 ha esdevingut un punt de trobada per a infants i joves, donant respostes
educatives en el camp del lleure, la integració social i la inserció laboral.
Tenen tres projectes:
-Projecte Exit: per a joves de 16 a 18 anys, d'insercio sociolaboral.
-UEC: Alumnes d'ESO amb dificultats.
-Centre Obert: per a infants i adolescentes (educació en el medi obert)
Entitat sense ànim de lucre que tenen tres projectes:
- Projecte èxit: per joves de 16 a 18, projecte d'inserció sociolaboral
-UEC: Unitat d'escolarització compartida, per a alumnes de la ESO amb adoptació curricular invidualitzada.
-Centre Obert: per a infants i adolescents amb ganes de créixer integralment en la franja del temps lliure
Funcions: reforçament educatiu en els diferents programes educatius. Participació a les reunions d'equip. Seguiment i obsrevació dels diferents
programes educatius. Es poden incorporar a qualsevol dels projectes del centre: UEC, projecte Èxit i Centre Obert.

-4-

CENTRES DE PRÀCTIQUES III D'EDUCACIÓ SOCIAL - CURS 2010-11
Codi

Centre

2836

YMCA Barcelona

Perfil centre:

PobCentre
Barcelona

Telèfon
93.285.34.75

Places Horari centre:
4

de 9 a 13.30 i de 17 a 18.30

Tipologia
Associació ciutadana

YMCA BARCELONA és una Associació que realitza programes socials per a nens/es, joves i adults. Sobretot treballem amb nouvinguts. Pels
adults fem orientació ciutadana i aprenentatge del català i/o castellà i pels nens/es, ludoteca,reforç escolar i esplai. També realitzem un
programa de formació integral per a dones i paral•lelament, un programa de formació i seguiment pel voluntariat que col•labora en els nostres
programes.

Observacions Educació Social:

1242

Perfil centre:
Observacions Educació Social:

942

Borredà

Centre Residencial d'Acció
Educativa Mas La Riera

744 12 81

2

ODe 8 a 16 i de 16 a 24

Residència juvenil

L'Associació ARCS, coordina el CRAE Mas La Riera i la Unitat d'Escolarització Externa (UEE) a Gironella, per a tots els joves dels IES del
Berguedà. Al CRAE Mas La Riera Atenen joves (12-18 anys) amb problemàtica familiar i risc social. Estan a 30 dim de Borredà a la Vall de la
Riera de Merlàs. Fan tallers pre-laborals, escolaritat, reunions, activitats lúdiques, programacions i redacció d'informes...
Centre residencial d'Acció Educativa. Vetllar per l'educació integral dels menors des de la vessant afectiva. Es treballa a partir de la vida
quotidiana dels nois i se'ls ofereix tallers pre-laborals des del mateix centre i es procura la normalització dins l'àmbit social, perquè aquests s'hi
introdueixin sense dificultats. L'edat dels menors oscil.la dels 12 als 18 anys. Funcions: tasques pròpies d'educador social en centre de
menors. Es podria incloure en el projecte d'escolarització en funció del perfil dels nois que es trobin en el centre i els interessos de l'estudiant
en pràctiques.

Fundació Autònoma Solidària

(Campus UAB) Bellaterra

93 581 26 10

3

Dos hores a la tarda entre les 15 i Associació ciutadana
les 19 h

La Fundació té per objectiu promoure la solidaritat activa entre els membres de la comunitat universitària.
Perfil centre:
Observacions Educació Social:
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CENTRES DE PRÀCTIQUES III D'EDUCACIÓ SOCIAL - CURS 2010-11
Codi

Centre

2692

IES Mediterrània

PobCentre
Castelldefels

Telèfon
936641691

Places Horari centre:
1

De 8 a 14 i de 15:30 a 17:30 h

Tipologia
Escola Secundària Obligatòria

Perfil centre:
Observacions Educació Social:

1641

Centre amb 4 línies d'ESO, de Batxillerat i cicles formatius de grau mitjà i superior. Estem en tercer any d'aplicació del Pla estratègic (PAC06).
Disposem d'una USEE amb l'objectiu d'incloure l'alumnat d'educació especial en l'entorn, aula oberta i grups d'adaptació curricular a cada
nivell de l'ESO. La planificació de l'atenció a la diversitat es realitza a través de: Comissió social, d'atenció a la divesitat, reunions d'equip
docent setmanals, tutories, comissió pedagògica...
Funcions: participació activa en reunions de diferents àmbits del centre, col.laboració en acompanyament, orientació o altres tipus
d'intervencions individuals i de grup. Observació i intervenció en els espais i activitats d'aprenentatge. Estem oberts a les propostes que creiu
més adients pels vostre alumnat.

Centelles

IES Pere Barnils

881 27 52 i Fax:

3

De 8.20 a 17.10

Escola Secundària Obligatòria

Perfil centre:
Observacions Educació Social:

1253

Centre d'Educació Secundària (ESO) i batxillerat de 3-4 línies. També disposa d'una aula d'acollida, una USEE, una aula oberta, diferents
plans pedagògics (d'acollida, d'atenció a la diversitat, d'atenció tutorial, d'autonomia de centre). Depenent de cada titulació, el cap de
departament pedagògic li indicarà les pràctiques concretes a portar a terme, classes en grups concrets, reunions pedagògiques diverses,
equips docents, avaluacions...

Fundació Catalonia (Montserrat
Montero)

Cerdanyola del Vallès

580 52 27 i Fax:

1

les 24 hores del dia.

Escola d'Educació Especial

Servei residencial per a persones adultes amb disminució psíquica severa i profunda. Les places ofertades són 2 per IMM i 1 per ASPASUR.
Perfil centre:
Observacions Educació Social:
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CENTRES DE PRÀCTIQUES III D'EDUCACIÓ SOCIAL - CURS 2010-11
Codi

Centre

1280

C.A. Estels (Asteroide B-612)

Perfil centre:

PobCentre
El Masnou

Telèfon
93 555 23 51 i Fax:

Places Horari centre:
2

365 dies any

Tipologia
Residència infantil

Centre d'Acollida on els nens estan de forma temporal fins que es fa l'estudi diagnòstic amb les mesures protectores més adients pel menor.
Perfil de l'estudiant en pràctiques: preferentment amb experiència amb infància.

Observacions Educació Social:

22

Fundació Vallès Oriental (Tallers
Xavier Quincoces)

Perfil centre:
Observacions Educació Social:

2119

IES Antoni Cumella

Granollers

93 860 02 40 i Fax:

2

De dilluns a divendres de 10 a
13.30 hores.

Residència juvenil / Taller
Protegit (integració laboral) /
Aula-taller (necessitats

Tallers, residència. Disminucios psíquiques. L'equip està format per tècnics: psicòlegs, pedagogs i monitors. Atenció a la persona amb
discapacitat intelectual adulta a nivell diurn per a possibilitats en la seva integració social. En el cas del centre ocupacional aquesta integració
es realitza mitjançant les activitats d'ajustament personal i social.
Objectius de les pràctiques: facilitar una formació i experiència en una realitat on ampliar i aplicar els coneixements teòrics. Activitats
proposades: suport als monitors en la tasca de socialització i potenciació de l'autonomia dels usuaris del taller, coordinació amb el tutor del
centre ocupacional, anàlisi de la realitat social, anàlisi de contextualització del taller. Horari proposat: de 10 a 13 h.

Granollers

938794172

2

De 9 a 13.30 i de 15.30 a 17.30 h Escola Secundària Obligatòria

Perfil centre:
Observacions Educació Social:
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CENTRES DE PRÀCTIQUES III D'EDUCACIÓ SOCIAL - CURS 2010-11
Codi

Centre

139

CFA SANTA EULALIA

PobCentre
L'Hospitalet de Llobregat

Telèfon
93 422 82 60

Places Horari centre:
1

Tipologia

De 9 a 22 excepte divendres fins Escola d'Adults
les 20 h

Perfil centre:
Observacions Educació Social:

652

Centre de Dia F.S.C. (Fundació
Salut i Comunitat)

Perfil centre:
Observacions Educació Social:

2543

Oferta formativa: Llengua Catalana (Acolliment A1), Bàsic i Llindar, Llengua Castellana, Anglès, Informàtica, Alfabetització, Formació
Instrumental, Graduat de Secundària, Mòduls, Accessos a cicles formatius i a la Universitat. L'alumne s'integraria en les tasques de gestió i
planificació de l'equip directiu pel que fa a la programació del programa anual d'activitats educatives complementàries...

IES Giola

L'Hospitalet de Llobregat

934370528 i fax 93

2

De 9 a 18'30 h

Atenció al Toxicòman

Programa de drogopendents de caràcter socio-educatius amb 4 àreas d'intervenció: laboral, socio-cultural, temps lliure, drogues. Centre de
dia per drogodependents. Activitats: orientació laboral, oci, temps lliure, programa de sortides, esport; programa formació personal en
pràctiques.
Assistència, observació i registre de les següents activitats: reinserció laboral, educatius, temps lliure, grup famílies, medi ambient. Projecte
centre de dia per a drogodependents...

Llinars del Vallès

938412866

1

de 8 a 14 i de 15 a 17 h

Escola Secundària Obligatòria

Perfil centre:
Observacions Educació Social:

Contacte amb alumnes expulsats del curs passat i de l'actual. seguiment acadèmic, valoració amb la comissió d'atenció a la diversitat sobre
actuacions i causes d'abstentisme laboral continuat.
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CENTRES DE PRÀCTIQUES III D'EDUCACIÓ SOCIAL - CURS 2010-11
Codi

Centre

567

Residència Assistencial de
Manresa (Fundació Cots)

Perfil centre:
Observacions Educació Social:

1905

PobCentre
Manresa

Telèfon
873 07 09 / 877 00

Places Horari centre:
1

les 24 hores del dia / cicle
continuat

Tipologia
Residència infantil i Juvenil

Tenen una Residència Juvenil i 4 llars substitutòries amb nens de 3 anys. La plaça l'oferten per la Residència Juvenil on hi ha joves de 14 a 18
anys és un centre mixte.
Som un CRAE col.laborador de DGAIA, atenem nois i noies de 14 a 18. L'estudiant desenvoluparà les funcions pròpies d'un educador de
CRAE, sempre acompanyat d'un educador de l'equip

Manresa

Creu Roja Joventut

93 872 56 44/ 93

4

De dl a dv, per la tarda.

Ludoteca

Projecte sobre biblioteques i ludoteques a Manresa.
Perfil centre:
Observacions Educació Social:

2076

2 places per l'àmbit d'infància, 1 per medi obert (joves en situació de risc social) i 1 per gent gran.

Centre Obert Font dels Capellans

Manresa

938743504

4

De 16 a 20

Centre Obert

Perfil centre:
Observacions Educació Social:

Centres per a infants d'edats entre 6 a 12 anys derivats del Serveis Social. A cada centre hi ha 20 infants i dos educadors socials que treballen
amb els equps de Serveis Socials SBAP de la zona a partir d'un projecte socioeducatiu individual, grupal i familiar. Cada tarda els infants tenen
un seguiment d'activitat lúdico esportives i de suport a l'escolaritat. Funcions: cada estudiant en pràctiques es vincula a un centre diferent i
participa, tant de les reunions del servei amb d'altres professionals, coordinacions com en l'organització de les activitats i acompanyaments.
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CENTRES DE PRÀCTIQUES III D'EDUCACIÓ SOCIAL - CURS 2010-11
Codi

Centre

504

Salesians Sant Jordi

Perfil centre:

Observacions Educació Social:

580

PobCentre
Mataró

758 90 69 i Fax:

Places Horari centre:
2

de dl a dv de 15 a 20 h. millor
horari de pràctiques
Matí ES 9 a 14h i de 15 a 20h

Tipologia
Centre Obert

Servei per a l'atenció d'infants i menors que prioritàriament es troben en situacio de risc, treballant de manera conjunta amb els serveis socials
de la zona. Diferents programes educatius per treballar la persona de manera integral, bàsicament des de la prevenció i socialització a l'entorn.
Dins del Centre Obert hi ha 2 projectes, un propiament dit centre obert amb un perfil de menor en situació de risc i l'altre Aula d'Estudi amb un
perfil que presenten dificultats d'aprenentatge, generalment en un treball que es fa amb nois inmigrants, alguns ja amb temps aqui i d'altres
nouvinguts.
Ed. Social: assistència en el reforç, col.laboració en els tallers, assistència a alguna reunió d'educadors si a l'alumne l'interessa.

Fundació el Maresme (SOI Jaume
Isern)

Perfil centre:

Telèfon

Mataró

93.798.49.52 i

1

Dl i dv de 9 a 17h, pel matí i per Taller Protegit (integració laboral)
la tarda, excepte residència de 15
h a 21 h.í i caps de setmana
obert les 24 hores.

Té varis centres, entre ells el SOI -servei ocupacional inserció- per a joves a partir de 18 anys amb disminució psíquica. Centre ocupacional per
persones amb disminució psíquica -Es realitzen activitats de formació laboral en le àrees de: manipulats, jardineria, hort i informpatica. Es
realitzen també activitats d'ajust personal i social.

Observacions Educació Social:
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Codi

Centre

349

Biblioteca infantil i juvenil "Can
Butjosa" (Projecte MPI)

Perfil centre:

Observacions Educació Social:

1133

PobCentre
Parets del Vallès

Telèfon

Places Horari centre:

Tipologia

Dil, dx, dj i dv de 4 a 8 de la
Biblioteca infantil
tarda, dimarts de 4/6 i de 6/8
activitats especials cada dos
dimarts. Dissabtes de 10 a 1 i
di
t t bé
Biblioteca amb intencionalitat socio-educativa. Com la biblioteca té serveis especials adreçats a infants d'educació especial seria interessant
que la seva estada es portés a terme durant tot el Curs. Col·laborar amb tots aquells projectes que s'estiguin duent a terme amb
instencionalitat socio-educativa: apradinatge, bibliomòbil i espais d'atenció als infants i joves amb necessitats específiques: EQUIP B "No els
podem deixar sols", etc....
93 562 23 53

3

Els estudiants Erasmus han de ser de pedagogia i educació social. La Biblioteca Can Butjosa és una biblioteca especialitzada per a infants,
amb un teixit d'animació lector amb més de 100 activitats i reforços que acompanyen el desenvolupament lector des de la panxa de la mare.
És un espai d'intervenció social i educativa amb activitats especials adreçades als infants que per dificultats físiques, psíquiques o socials no
arribarien mai a gaudir de la lectura com l'eina de creixement personal que és. Els estudiants s'integrarien a totes aquelles activitats en les que
els infants requereixin una atenció especial com per exemple: taula camilla, biblimòbil, apadrinatge, taller d'il.lustració, equip B... i les seves
funciona serien de reforç, seguiment i avaluació final del projecte on s'han d'integrar.

Associació formació permanent
d'adults "Creixent"

Premià de Mar

752 14 12

1

Ripollet

935046007

1

De 15 a 22 hores.

Escola d'Adults

Perfil centre:
Observacions Educació Social:

3282

Ajuntament de Ripollet

Ajuntament

Perfil centre:
Observacions Educació Social:
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Codi

Centre

PobCentre

1019

IES Escola Industrial de Sabadell

Telèfon

Places Horari centre:

Tipologia

Sabadell

93.725.87.44 i Fax:

4

de 8 a 21

Escola Secundària Obligatòria

Sabadell

937451164

1

De 8 a 20 h

Residència d'avis

Perfil centre:
Observacions Educació Social:

2140

Residencia d'avis La Creueta

Perfil centre:
Observacions Educació Social:

2492

Residència geriàtrica amb 101 residents de diferents nivells de dependència. L'alumne/a s'incorporaria en el treball diari de la nostra
Educadora Social, participant també en el disseny i programació de les diferents activitats, sempre tenint en compte el nivell de dependència
dels residents a qui van dirigides.

La Xamba (Club Social de Salut
Mental)

Perfil centre:

Sabadell

93.727.94.82 /

1

De 10 a 13 i de 15.30 i 19.30

Associació ciutadana

En aquest club social es fan diferents activitats i tallers, així com sortides els caps de setmana per tal de que els malats mentals tinguin un lloc
de trobada referent que els ajudi a mantenir una estabilitat personal i una integració social.

Observacions Educació Social:
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Codi

Centre

2267L

CRAE Llar Nova Esperança MPI

Perfil centre:

Observacions Educació Social:

526

Serveis Socials - Ajuntament
(Centre Obert "Infants"

Perfil centre:
Observacions Educació Social:

1030

GRAMEimpuls, S.A.

Perfil centre:
Observacions Educació Social:

PobCentre
Sant Climent de Llobregat

Telèfon
936372145

Places Horari centre:
2

Matí/Tarda (8.30-14 i de 15 a 20
hores)

Tipologia
Serveis socials

Centre Residencial que acull menor de 0-6 anys, en situació de desmparament i tutelats per la DGAIA.
Els estudiants participarien de la vida quotidiana: alimentació, higiene, hora joc...
-Participar a aquestes activitats i acompanyar en serveis externs: escoles, centre estimulació, atenció psicológica...
-Coneixer relacions amb DGAIA, GIAs, ICAA...
CRAE: acull menors tutelats de 0 a 4 anys; exercim la guarda
Els menors es troben en situació de desemparament. El centre ofereix atenció i educació integral, és de cicle continuat, atenció directa les 24 h
tot l'any. Funcions d'estudiants: activitats d'estimulació, alimentació, higiene, observar reunions amb EAIA, ICAA, conèixer tasca tutorial,
d'equip educatiu i la tipologia del nostre centre educatiu/tipus de recurs (PEC)

Sant Feliu de Codines

866 28 32 i Fax:

1

De 16 a 20 h

Serveis socials

Centre obert infants compta amb 20 places per a nens i nenes de 6 a 12 anys en situació de risc o exclusió social. Dividit en dues franges
d'edat (de 6 a 8 i de 9 a 12). Realitza activitats i programes per cobrir mancances educatives i socials. En estreta coordinació amb les escoles i
els Serveis Socials municipals. Entre les activitats: assemblea, berenar, reforç educatiu, valors, sortides, etc.
L'estudiant faria les pràctiques al centre obert. Atenem a infants d'entre 6 a 12 anys, la majoria dels quals pertanyen a famílies ateses per
serveis socials. Funcions: atenció directa, col.laborar en la programació, preparació i avaluació de les activitats, assistir a les reunions de
coordinació de l'equip educatiu (educadora social i integrador social). Cal treballar casos de primària en el sentit de que l'educadora de serveis
socials sonsideri que hi ha algun cas que es pugui treballar des del paper i donar a conèixer també la feina de primària, aprofitant que
l'educadora del centre obert, també ho és de serveis socials bàsics.

Santa Coloma de Gramenet

466 15 65 i Fax:

1

De 9 a 14 i ed 15 a 17 i divendres Formació per al treball
de 9 a 14

Empresa de promoció econòmica amb l'objectiu de millorar les condicions d'accés al mercat de treball dels diferents col·lectius d'aturats de la
ciutat, així com dels treballadors. Mitjançant accions d'inserció, formació, motivació i autoocupació.
Empresa de Promoció econòmica amb l'objectiu de millorar les condicions d'accés al mercat de treball dels diferents col.lectius d'aturats de la
ciutat. Mitjançant accions d'inserció, formació, motivació i autoocupació. Els alumnes es podran integrar fonamentalment al Servei d'Informació
i Orientació Laboral. En la dinàmica del servei general i més concretament al Club de Feina i al departament de Promoció i inserció.
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Codi

Centre

534

AMPANS

Perfil centre:
Observacions Educació Social:

3140

Creu Roja El Solsonès

PobCentre
Santpedor

Telèfon
93.827.23.00 / Fax:

Places Horari centre:
1

de 9,30 a 17,30 h.

Tipologia
Associació ciutadana /
Residència juvenil / Escola
d'Educació Especial / Taller

Atenció integral dels disminuïts psíquics, educació, insersió social i assistència. Escola "Jeroni Moragas", Residència "Julio Payàs", Centre
ocupacional, Taller Bages, Esplai "S.Rafael", Llars-Residències, Fundació Privada Tutelar "Sta.Mª de Comabella".
Plaça ofertada pel centre ocupacional (Alba Cortina, responsable)

Solsona

973.48.06.52

1

De dilluns a divendres de 9 a 13 i Associació ciutadana
Dimc I divendres de 15 a 19 h

Perfil centre:
Observacions Educació Social:

1251

Creu Roja Terrassa

Activitats de prevenció, sensibilització, participació, intervenció social i assistencial i en concret: 1.intervenció social en gent gran, immigrants,
dones, infància i famílies amb risc d'exclusió social 2. socors i emergències. 3 promoció i educació per la salut 4. socorrisme 5. educació i
protecció medioambiental 6. voluntariat i participació juvenil 7. Treball en xarxa: col.laboració amb l'administració. Els estudiants es podrien
incorporar en qualsevol dels projectes de l'entitat però sobretot els d'intervenció social i promoció per la salut. Les tasques a desenvolupar
variarien en funció del projecte en el qual participés l'estudiant.

Terrassa

733 12 44 i Fax:

6

En funció de cada projecte.

Associació ciutadana

Perfil centre:
Observacions Educació Social:

3 places per programes d'immigració i convivència, 1 per intervenció social i 2 per programes d'exclusió social.
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Codi

Centre

1674

Serveis Socials BàsicsAjuntament

PobCentre
Vilafranca del Pendenès

Telèfon
93.892.03.66

Places Horari centre:
1

de 8 a 15 h

Tipologia
Centre Obert

Es tracta dels serveis socials bàsics del propi ajuntament de vilafranca i per tant totes les activitats i funcion que li són propies
Perfil centre:
Observacions Educació Social:

1559

Perfil centre:

Observacions Educació Social:

3073

Vilassar de Dalt

Centre Obert l'Eina

753 00 08/ fax:

1

dm i dj de 10 a 13 atenció
indirecta, i totes les tardes de 15
a 20 atenció directa. 2 matins
gestió. Dissabtes sortides.

Centre Obert

Pedagog: objectiu de les pràct.: organització d'activitats i tallers. Planificació. Treball interdisciplinar amb altres professionals, reflexionar sobre
propostes educatives per adolescents i joves després de l'ESO. Activitats proposades: participar de les activitats i tallers que el centre obert
desenvolupa, poder proposar i desenvolupar alguna activitat en concret, seguiment d'un grup de nois o noi-a, en el seu procés educatiu
(coordinació professors, entrevistes famílies...). Horari proposat: tardes
Educador social: Objectiu de les pràct.: conèixer el funcionament del centre obert, recolzar les activitats i tallers que es porten a terme en el
centre, portart a un grup de nois-es (seguiment educatiu). Activitats proposades: participar de les activitats i tallers que el centre obert realitza,
seguiment d'un noi o nois, en procés educatiu.... Horari proposat: tardes.
Objectiu de les pràct.: conèixer el funcionament del centre obert, recolzar les activitats i tallers que es porten a terme en el centre, portart a un
grup de nois-es (seguiment educatiu). Activitats proposades: participar de les activitats i tallers que el centre obert realitza, seguiment d'un noi
o nois, en procés educatiu.... Horari proposat: tardes.

Espai Jove de Vilassar de Dalt

Vilassar de Dalt

93.750.79.19

1

Casal de joves

Perfil centre:
Observacions Educació Social:
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