
 

 

 

Descripció : L’Associació Cedre busca un educador social per el recurs d’acollida La 

Caseta, destinat a joves entre 18 i 30 anys procedents de centres penitenciaris i/o en 

situació d’exclusió social. 

Funcions : 

De gestió i administració:  

- Tenir cura de les funcions que són pròpies d’una casa: manteniment, compra i 
aprovisionament d’aliments, i neteja.  

- Gestionar l’economia interna de La Caseta tenint en compte criteris de 
sostenibilitat, transparència i eficiència. Informar a tresoreria dels moviments 
realitzats mensualment  

- Dissenyar i aplicar un programa d’acollida, seguiment i avaluació per els/les 
alumnes de pràctiques d’educació social.  

- Revisar i avaluar el PEC de La Caseta. 
 

De coordinació (internes i externes): 

- Consensuar un pla de treball amb l’assistent/a o treballador/a social de 
referència per concretar els objectius de formació i laborals. 

- Mantenir contacte amb els/les treballador/es socials i altres referents de 
diverses entitats per elaborar el projecte individual de cada jove. 

- Assistir a les reunions de l’Equip Tècnic, Projecte Educatiu i Avaluació 
Quadrimestral des d’on es farà el seguiment dels joves en particular i del 
Projecte en general. 

- Assistir a les trobades i reunions de xarxes i/o plataformes de les que formi part 
el recurs, tant per formar-se com per ampliar el treball en xarxa. 

 

Funcions educatives:  

- Dinamitzar el bon funcionament i la convivència entre els joves, i en general, de 
La Caseta. 

- Controlar el compliment individual dels criteris econòmics establerts per a cada 
jove (estalvis, aportacions a La Caseta, deduccions, etc.) 

- Proposar  solucions i alternatives en cas de sorgiment de conflictes i recordar, 
en tot cas, la normativa de la casa. 

- Ser el referent dels joves consensuant el Projecte Individual (P.I.) juntament 
amb els joves , vetllant pel seu compliment, revisions i avaluacions. 

- Acollir als joves en un ambient d’afecte i de seguretat que els permeti trobar 
l’equilibri propi.   

- Fomentar una educació per l’autonomia, sense crear dependència. 
- Donar espai i temps als joves per a la reflexió i discussió de valors ètics i de 

maneres d’entendre la vida. 
- Mostrar una actitud pacient i constant que serveixi d’exemple en les situacions 

quotidianes. 
-  



- Observar la conducta i tenir una actitud d’escolta activa per tal d’acompanyar al 
jove.  

- Orientar al jove en el seu procés de formació i ocupació, procurant l’autonomia 
econòmica.  

- Implicar i responsabilitzar als residents en el manteniment global de l’espai de 
convivència. 

- Assistir, gestionar i organitzar les assemblees bimensuals de convivència a la 
casa amb la coordinadora. 

  
 

 

 Contracte: contracte de 37.5h 

- Sou segons conveni d’acció social 

- 37.5 hores setmanals a distribuir : 

Dilluns, dimecres i divendres de 10 a 17h 

Dimarts i dijous de 16 a 23h 

Es demana flexibilitat per adaptar-se a la realitat dels joves acollits en cada 

moment.  

 

Perfil / Requisits : 

- Disposar de la diplomatura o grau d’educació social. 

 

Es valorarà : 

- Experiència en intervenció socioeducativa en recursos residencials. 

- Experiència amb el treball amb joves/adolescents en els darrers 5 anys. 

- Experiència amb intervenció amb col·lectius de joves estrangers 

- Coneixement de l’àmbit penitenciari, 

- Coneixement de tràmits d’estrangeria  

 

 

Competències – Habilitats : 

Iniciativa i autonomia 

Treball en equip 

Habilitats comunicatives i de resolució de conflictes 

 

Data incorporació : 16 de desembre de 2019 

Persones interessades enviar CV a: associacio.cedre@gmail.com 

 


