Educador/a referent per a Casa d’infants
FASI necessita incorporar aquest perfil per incorporar-se a la nova casa d’infants que obrirà a
Badalona.
El projecte “Cases d’infants” s’emmarca dins el Programa de suport a les famílies amb infants i
adolescents en situació de desemparament o en risc de caure-hi.
Titulació específica:
Llicenciatura o Grau en Educació social.
Formació complementària



Informàtica a nivell d’usuari: processadors de textos, base de dades, full de càlcul, etc.
Idiomes: nivell C de la llengua catalana.



Coneixements específics imprescindibles: formació d’especialització en intervenció
sistèmica (100 hores)
Coneixements preferents: lideratge i conducció d’equips (50 hores) com també una
actualització permanent en tots els àmbits de la responsabilitat de la posició
Funcions:



Liderar i dirigir l’equip educatiu, contribuint en el disseny i l’orientació de la intervenció
socioeducativa i també vetllar per oferir un servei de qualitat juntament amb una gestió
eficient.

 Liderar i dirigir l’equip educatiu.
 Realitzar les avaluacions de l’acompliment de l’equip educatiu.
 Vetllar pel bon funcionament i l’organització de la dinàmica diària de la vida quotidiana.
 Vetllar per la higiene, l’ordre i el manteniment de la infraestructura, afavorint un consum
responsable.
 Control i gestió de l’organització temporal de l’equip educatiu.
 Garantir una coordinació continuada amb els serveis derivants o externs per consensuar
una intervenció educativa i l’acompliment dels acords.
 Informar la família de les característiques del servei, del seu funcionament, i també dels
drets i deures garantits al llarg de la seva participació.
 Reportar a la Direcció la situació actualitzada dels casos.
 Garantir que des de la Casa s’ofereix a les famílies propostes de treball (hàbits positius,
habilitats relacionals, mediació en el conflicte, autonomia personal, estabilitat
emocional, capacitats cognitives i d’aprenentatge...) de qualitat i adaptades a les seves
necessitats individuals i com a nucli familiar.
 Vetllar perquè s’estableixin vincles afectius entre l’equip educatiu i les famílies.
 Fomentar l’establiment de relació de confiança amb les famílies, dins d’un ambient de
seguretat emocional i lliure de judicis per afavorir la seva participació en el procés de
canvi desitjat.
 Participar conjuntament amb els infants/joves i família en les activitats de la vida













quotidiana, les tasques domèstiques... com a eina educativa per a l’adquisició d’hàbits.
Fer les gestions necessàries perquè les Cases d’Infants tinguin tots els requeriments
tècnics, administratius i infraestructurals i informar a la directora en cas de desviacions.
Vetllar per la qualitat i el rigor en tota la documentació.
Vetllar per la confidencialitat de la informació relativa a les famílies ateses al servei.
Participar en el disseny de les orientacions tècniques relatives al pla de treball assegurant
que la intervenció socioeducativa es realitza en consonància amb el marc d’intervenció
de l’entitat i el projecte educatiu pactat amb els serveis derivants i la família.
Fer anàlisis, seguiment i avaluació del pla de millora de cada família conjuntament amb la
resta de membres de l’EIF.
Participar en la redacció de la programació i la memòria anual.
Supervisar la gestió econòmica de la caixa mensual de la casa, com també de la resolució
de les incidències d’infraestructura o comunicacions que es donin.
Actuar de canal de comunicació ascendent, descendent i horitzontal.
Participar en la difusió del projecte.
Altres funcions de naturalesa i qualificació semblants relacionades amb el seu lloc de
treball i puntualment les que queden reflectides al projecte marc.

Condicions:





Salari segons conveni acció social cicle continuat.
Contracte indefinit
Horari de dilluns a divendres
Jornada completa

Tot el procés estarà tutelat per Fundació Acció Social Infància.
Es garanteix la màxima confidencialitat (Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre, de
protecció de dades de caràcter personal).
Enviar CV: fasi@fasi.cat

