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Dinàmica:  
El departamento de innovación y desarrollo quiere implementar un nuevo producto o servicio en la entidad: 
Los participantes tendrán que elegir una propuesta entre las siguientes: Vender formación social 
Servicio de guardería para empleados Crear un nuevo servicio social Reconvertir un servicio antiguo en uno 
nuevo Los candidatos elegirán una entre las 4 opciones y se les darán diferentes indicaciones y se establcerán 
fases por las que observaremos competencias. 
 
Data i hora:  
05/05/2021 de 13.00 a 14.00 h. 
 
Ensenyaments: 

o Grau en Educació Social. 
 

Destinataris: 
o Estudiant d'últim curs  
o Titulat/da < 2 anys 
o Titulat/da > 2 anys 

 
Funcions 
El servei “Casa d’infants” s’emmarca dins del programa de suport a les famílies amb infants i adolescents 
en situació de desemparament o en risc de caure-hi. Portem més de 8 anys amb aquest servei pioner en el 
sector social. Com a educador/a social, t’encarregaràs de desenvolupar el pla d’intervenció familiar en 
l’entorn de la vida quotidiana. Alguns dels teus reptes seran... Desenvolupar la dinàmica diària de la vida 
quotidiana de manera integrada amb la resta de l’equip educatiu. Observar la família, l’adolescent i/o 
l’infant de manera integral i recollir la informació en els formats corresponents. Fomentar la integració, la 
convivència i un entorn acollidor de respecte i d’afecte, afavorint el sentiment de pertinença i un tracte 
igualitari en tot el grup. Implicar, motivar i acompanyar la família en l’atenció i el seguiment del procés 
evolutiu de l’infant/adolescent, establint vincles afectius i de confiança, potenciant l’assumpció 
màxima de responsabilitat, facilitant la participació i col·laboració en el seu propi procés de creixement 
integral. Participar en la planificació de l’aplicació pràctica de la intervenció educativa. Participar en la 
redacció de tota la documentació tècnica que es genera des de la Casa d’infants, garantint la 
confidencialitat de tot el procés d’estada de la família a la Casa. Reacció i gestió de cartera de clients en els 
àmbits d'estalvis, hipoteques, inversions i assegurances. 
 
 
 


