
Educafriends 

 

Objectiu 
Donar resposta a joves amb TEA que desitgin reincorporar-se al sistema 

educatiu reglat i millorar la seva formació a través d’itineraris i horaris 

flexibles, en un entorn adequat que els  permeti ser i créixer globalment.  

  

    Titulacions 
 

 

 

 

 

 

 

Com s’organitza l’aula 
 

 Horari de dilluns a divendres de 9 a 14h, amb dues pauses de mitja 
hora. A Barcelona també hi ha torn de tarda de 14h a 19 h. 

 Horaris i itineraris formatius ajustats a les necessitats individuals de 
l’alumne. 

 Plataforma d’estudis online IOC, Institut a distància del Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 

 Aules reduïdes (8-10 alumnes per professional) amb ordinador 
personal. 

 Atenció individualitzada partint del nivell i coneixements acadèmics 
adquirits prèviament per l’alumne.   

 Tallers i sortides lúdiques grupals  
 Comunicació constant amb la família i el psicòleg/psiquiatra o 

professional de referència de l’alumne 
 Tutories grupals i individuals. 
 Acompanyament  als exàmens presencials a la seu corresponent. 

 

Una alternativa d’estudi per a joves amb la Síndrome d’Asperger 

 Graduat en Educació Secundària (GES) 
 Batxillerat 
 Cicles Formatius de Grau Mig i Superior 
 Curs de formació específica per CFGS 
 Curs de preparació de les proves d'accés a Grau 

Superior (PACFGS) i a la Universitat (PAU). 
 Anglès (EOI)  
Estudis Universitaris. 



 

Fundació Friends. Administració - C/Aragó 227, ppl, Barcelona – 93 487.55.44 

 

Calendari de matrícules  IOC (més info a ioc.xtec.cat) 

Cicles Formatius - del 2 al 11 de maig del 2018   

Graduat en educació secundària (GES) - del 4 al 10 de set  2018 

Anglès  Preinscripció i test de nivell: del 3 a l'11 de maig del 2018 

Matrícula: del 17 al 28 de maig del 2018 

Batxillerat - Pendent de publicació (principis de setembre) 

Curs preparació proves d'accés a cicles formatius de grau superior 

(PACFGS) i Curs específic d'accés a grau superior (CAS) - Setembre 

Cost  350 € (horari complet de 9 a 14h) 
 

Com m’apunto a Educafriends 

 

 

 

 

 
 Deixeu les vostres dades de contacte en el full que us passarem.  
 Us citarem per fer una reunió per parlar del vostre cas i si s’adequa al 

servei. 
 Al juny enviarem full de prematrícula per fer la reserva de plaça. Les 

places s’assignaran en estricte ordre de reserva. 
 Una vegada feta la reserva, es concerta una altra reunió per fer la 

matrícula a la IOC i la matrícula a EducaFriends 
 En els casos de Cicles Formatius i Anglès, la matrícula a la IOC la 

podrem fer tot i no estar encara matriculats a EducaFriends ni feta la 
prematrícula. 
 

 
Barcelona: C/Ramis 2, baixos.   Tel: 93 853 93 94 – educafriends@fundaciofriends.org 

Castelldefels:  Rbla Josep Tarradellas 7, Zona Estudio. Tel: 93 502 65 18 
Mataró: C/ Argentona, 59-63, 1r-2ª Tel: 93 199 23 60 

Manresa CFA Jacint Carrió, Pl. Cots 5-7 Tel: 93 853 93 94 
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Matrícula Educafriends 

Matrícula IOC: GES, Batxillerat i Curs proves PACFGS i CAS 


