ATENCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN MEDI OBERT.
Programa d’educació social.
Treball amb infancia i juventud (menors d'edat) en horari de
8,00 a 13,30 hores.
La

relació

amb

l'equip

educatiu

escolar

és

constant

i

coordinada. Així mateix, es disposa de la informació personal i
familiar

de

l'entorn

amb

l'objectiu

de

facilitar

la

intervenció

socioeducativa de manera conjunta, escola, família i educadora
social.
Projectes Específics:
· Absentisme Escolar: Seguiment i control de l'absentisme escolar en
el municipi.
· Mediació Escolar: La conciliació mediadora que fa l'educadora social
en el context de l'escola és diversa i rep demandes molt
heterogènies:
-

Facilita la comunicació entre les parts.

-

Contextualitzar els fets entre les parts implicades.

-

Ofereix un ventall de possibilitats per a abordar les dificultats.

Arran de la diversitat de problemàtiques que poden seguir, es
treballa en equip interdisciplinari, i en coordinació amb professors /
as,

pares,

mares,

tutors,

monitors/as

de

menjador

personal

d'atenció

primària

d'administració i auxiliar, psicòlegs i pedagogs.

Gestió i tramitacions:
L'educadora

social

de

serveis

socials

intervenen en l'àmbit escolar durant el període de preinscripció
acadèmica, principalment a l’inicio de l'escolaritat i al final de l'etapa
de

primària

en

coordinació

psicopedagògics dels mateixos.

amb

els

centres

i

els

equips

El contacte directe amb les famílies,
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entre altres funcions, ens permet realitzar valoracions de la situació i
detecció de necessitats educatives especials, derivades de situacions
socials desfavorables (no exclusivament econòmiques), la qual cosa
es fa constar en les preinscripcions i permet la coordinació amb
l'escola i amb els equips especialitzats. Durant el primer trimestre
escolar es realitzen nombroses gestions orientades a facilitar que tots
els alumnes tinguin les mateixes oportunitats durant la seva
integració en el marc escolar i durant la seva permanència:

· Informació i ajuda per a la tramitació de beques per a la
compra de llibres, per a menjador, transport i guarderies.
·

Tramitació

d'ajudes

municipals

especials

per

a

casos

excepcionals.

La intervenció educativa respecte a gestió, sovint queda
condicionada a situacions, com canvis de residència, famílies
emigrants que arriben al municipi una vegada iniciat el curs escolar,
problemàtiques familiars,

que

fa necessària la

intervenció de

l'educadora social i de recursos especialitzats durant el curs escolar.

Comissions socials o d'atenció a la diversitat en els centres escolars.
S'estableixen

circuits

que

asseguren

adolescència i joventut en risc,

i que

l'atenció

amb

infància,

ordena la intervenció

professional en els centres d'educació primària, instituts, educació
compensatòria, equips de serveis socials i psicopedagògics, tots ells
equips que treballen i manté la col·laboració i coordinació. L'objectiu
és donar resposta a la problemàtica social en els centres escolars.

1 . Treball directe amb nens / as i adolescents, intervenint en
casos

d'absentisme

escolar,

risc,

processos

assignació d'ajudes (beques o bonificacions).
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d'inserció

i

2 . Assessorament social i detecció de situacions de risc, i
derivació als serveis d'atenció especialitzada.
3 . Promoció per a la utilització de recursos.
4 . Ser referent dels equips d'atenció primària en els centres
escolars, intervenint en tot els casos en els quals es treballa
amb famílies des de serveis socials.
5 . Participació en les propostes i avaluacions de casos per a
afavorir processos de socialització i promoció social.

TASQUES REALITZADES PER L'EDUCADORA SOCIAL.
·

Treball directe amb els centres educatius de primària i
secundària.

·

Adolescents (problemes de conducta, dificultats vàries...)

·

Absentisme escolar

·

Seguiment en els casos derivats a menors en coordinació dels
professionals que duen el cas.

·

Treball

amb

famílies

desestructurades

o

amb

dificultats

(maltractaments, manques econòmiques...) .
·

Realització de informes per petició judicial.

·

Facilitar ajuda a l'hora que les famílies amb les quals treball
tinguin facilitats a l'hora de demanar subvencions, beques...

·

Acompanyament a menors en temes de matriculació en centres
educatius, escolarització, famílies a centres sanitaris....

·

Coordinació amb professional responsable de mesures judicials
menors i seguiment dels casos.

·

Contacte amb projecte jove en casos que realitzi algun
programa algun jove del municipi.

·

Relació directa amb equip orientació dels IES.

·

Reunió amb tutors nens/as absentistes o amb dificultats.
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·

Reunió amb famílies joves -nens/as absentistes o mesures
judicials.

·

Reunions amb altres professionals, Conselleries i Govern para
realitzar diferents accions.
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