
FACULTAT D’EDUCACIÓ I PSICOLOGIA

Pràctica CR01. Educador/a Social
Entitat Fundació OSCOBE (www.oscobe.com)

Població Sant Gregori

Descripció Amb l’objectiu d’afavorir el procés d’autonomia dels joves facilitant la seva implicació en el 
seu propi procés per assolir els seus objectius personals, de formació i/o d’inserció socio-
laboral, les principals taques a realitzar són les següents:
- Realitzar accions educatives segons el pla de treball individualitzat de cada jove (tasques 

domèstiques i de vida quotidiana, tràmits administratius, acompanyament recursos, su-
port emocional, reforç formatiu, etc.).

- Portar a terme les gestions pròpies del servei en relació als joves (redactar informes, se-
guiment educatiu, etc..).

- Coordinar-se i complementar la tasca de l’equip educatiu del servei.

Període 3 mesos Flexible dins del període 1 juny - 15 novembre 2023

Perfils Educació Social / Treball Social / Pedagogia / Psicologia

Pràctica CR02. Educador/a CRAE
Entitat CRAE Santa Llúcia (ARFAR)

Població Sobremunt

Descripció - Tasques pròpies d’observació i acompanyament en l’educació de noies adolescents tute-
lades i residents al CRAE

Període 3 mesos 15 juny - 15 setembre 2023

Perfils Educació Social

Pràctica CR03. Educador Social pel taller ocupacional
Entitat FSAG Fundació Serveis assistencials de la Garrotxa (www.fageda.com)

Població Santa Pau

Descripció - Participar en les activitats del taller ocupacional així com donar suport als monitors en 
les seves tasques d’acompanyament a les persones del servei per la millora de la seva 
qualitat de vida.

Període 3 mesos Flexible dins del període 15 maig - 15 novembre 2023

Perfils Educació Social

http://www.oscobe.com
http://www.oscobe.com


Pràctica CR22. Suport a la recepció d’hotel
Entitat Hotel Rosa (www.hotelrosabegur.com)

Població Begur

Descripció - Funcions bàsiques de recepció d’hotel i d’spa com gestió de reserves i clients.

Període 3 mesos 15 juny - 15 setembre 2023

Perfils Psicologia

Sol·licitar una beca

https://forms.gle/zWEfWR2CRbMTXNv39
https://forms.gle/zWEfWR2CRbMTXNv39
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