
Fundació Friends

Amics
Casal Friends

Estudis
Educa Friends

Feina
Laboral Friends



Facilitar i potenciar l’autonomia i el
benestar de les persones amb Síndrome
d’Asperger.

Amic s EstudisFeina

Quins objectius tenim?



D'on venim?

Friends neix al 2004 perquè malgrat hi havia alguns
recursos adreçats als infants no hi havia cap suport a 
joves i adults i les seves famílies.

Casal Friends (2004): Carme Canals crea un espai pel seu fill adolescent
Botiga Friends (2008): donem feina a joves amb Asperger 
Educa Friends  (2010): dóna resposta a l'elevat grau de fracàs i
abandonament escolar entre els joves amb Asperger



Fundació Friends en el temps

5 nois
2004

180 nois i
noies
2020



Què fem a Friends?



Educa Friends
Un projecte educatiu 

per a joves amb
Trastorn de

l'Espectre Autista 
Síndrome de

Asperger



Educa Friends no hauria
d'existir...



"No entenc res del que explica el professor"
"Ningú vol parlar del que m'agrada!”

"Fer un examen em posa molt nerviós i no vull
fer-lo"

"Els companys de l'escola es fiquen amb mi"
“Soc incapaç de fer que el meu fill s'aixequi per

anar a escola"
“No penso anar a classe mai més”

 



Educa Friends

No volem que cap noi es quedi sense
formació i així tenir totes les opcions

per optar a un futur millor.

Objectiu

Com ho fem?
Itineraris individuals, horaris adaptats, en

un entorn adequat que els 
permeti ser i créixer.



Educa Friends

Formació acadèmica

Competències transversals
Espai de benestar
Sortides lúdiques i formatives

Escolarització compartida
Estudis a distància
Escola oficial d’idiomes



Educa Friends
Titulacions

Graduat en Educació Secundària (GES).
Batxillerat.
Cicles Formatius de Grau Mig i Superior.
Curs de preparació de les proves d'accés a
Grau Superior (PACFGS) i a la Universitat (PAU).
Escola Oficial d’Idiomes.
Suport a estudis universitaris.



Plataforma on-line.
Estudis amb un itinerari a mida.
Flexibilitat horària i de gestió del temps.
Contacte continu on-line amb professorat.
Activitats interactives d’aprenentatge, vídeos,
participació a fòrums, activitats d’avaluació continua. 
Proves  validació (GES) i exàmens finals amb
adaptacions temps i espai.
Pla Individualitzat de l’alumne. 

 

Educa Friends
Institut Obert de Catalunya: IOC



Horari: dilluns a divendres de 9 a 14hs.
A Barcelona també torn tarda de 14 a 19hs.
Aules reduïdes: 8-10 alumnes per professional.
Atenció personalitzada.
Tutories individuals i grupals.
Tallers i sortides lúdico-formatives. 
Treballs per projectes: competències transversals.
Espai de benestar.
També acompanyament a distància.

 

Educa Friends
El treball a l'aula



Derivació Psicòlegs / Psiquiatres.
EAPs (entre 16 i 18 anys, cal informe).
Recerca de noves pedagogies. 
Informació després del diagnòstic.

 

Educa Friends
Com arriben els alumnes a Educa?

Coordinació
Conacte amb famílies
Contacte amb professionals de referència

 



Educa Friends
Més informació del servei: 
Seus: 
Barcelona
Mataró
Castelldefels

Calendari: 
Calendari, vacances i festius escolars fixat
pel Departament d’Educació de Catalunya.

Vacants 
disponibles



Educa Friends
Cost

Mensualitats completes de
setembre a juny. 
 
Horari Complet: € 330/ mes
Horari Mig: € 275 /mes
Horari Mínim: € 160/ mes
 
Matrícula: € 80 / anual

Calendari
Juny: Pre matrícula Educa Friends i
reunions amb famílies.
 
Inscripcions en l'IOC: 
Pendent de confirmació CF / EOI.
 
GES i Batx.: setembre 2020
 



Educa Friends
Com m'apunto?

Si esteu interessats en el projecte, completeu el formulari corresponent o
envieu correu electrònic a educafriends@fundaciofriends.org
 
Farem una reunió per evaluar si el vostre cas 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
l'IOC i la matrícula a EducaFriends.
 



Educa Friends
Contacte
Barcelona: 
C/Rosselló 330, baixos. Telèfon: 93 487 55 44
 
Mataró:
C/ Argentona, 59-63, 1r-2ª. Telèfon: 93 199 23 60
 
Castelldefels: 
Rbla Josep Tarradellas 7, Zona Estudio. Telèfon: 93 502 65 18
 
educafriends@fundaciofriends.org
 



PROI
El Programa

d'orientació i
d'inserció laboral de
la Fundació Friends



A Espanya es calcula que menys
del 15% de les persones amb

TEA té una ocupació...



Per què?
Característiques de les persones amb TEA els porta a tenir dificultats en les
relacions sociolaborals.
El sistema educatiu no els capacita prou.
El mercat laboral no està preparat per a incorporar a persones amb TEA
Falta de coneixement sobre les capacitats laborals de les persones amb
TEA.
No existeixen programes específics en l'administració pública per a
promoure la seva inclusió.
Absència dels suports necessaris en les empreses.
Dificultats en els processos de selecció: entrevistes.
Absència de serveis pre laborals.

 



Pre Laboral Friends

Promoure i incrementar les
oportunitats de treball en les persones

amb TEA en el mercat laboral.

Objectiu

Com ho fem?
Amb dos programes de formació en
habilitats sociolaborals, transversals i

orientació vocacional.



A- Programa de formació
PROI

✔Formació en habilitats
sociolaborals
✔Formació complementària.
✔Formació socio-afectiva.
✔Orientació vocacional, tast d’oficis,
primer contacte amb el món
laboral.
En funcionament a l’actualitat. 
Horaris: matins.

B- Programa d'orientació
i inserció 

✔Formació en habilitats
sociolaborals.
✔Orientació vocacional i laboral.
✔Orientació educativa.
✔Recerca
activa de feina i acompanyament
en la inserció.
Proposta pel curs 20/21. 
Horari: tardes.

Programes



A- Programa de formació PROI

Adquirir les habilitats socio-laborals
bàsiques i de comunicació, i

completar la formació básica per a
iniciar una primera orientació

professional, cap a CET o SOI o STO o
mercat ordinari.

Objectius

Destinataris
Joves amb un nivell formatiu bàsic amb

mancances importants d’habilitats
socials i comunicació.

Metodología d'intervenció

Treball individual i grupal de
formació específica amb tallers,
petits projectes empresarials i
pràctiques laborals a diferents

empreses.



A- Programa de formació PROI

Pràctiques 
a altres

entitats o 
empreses

Formació 
a l'aula



✔Formació en habilitats socials: Comunicació,
educació socio afectiva, emocional, i habilitats socials.
✔Formació complementària: Cursos de formació o
tallers: teatre, anglès, TIC, fotografía, jardinería...
✔Orientació vocacional, tast d’oficis, primer contacte
amb el món laboral.

A- Programa de formació PROI



A- Programa de formació PROI
Proposta d'horaris



Mensualitats completes de
setembre a juliol. 

 
€ 300 /mes horari complet

€180 /mes horari mig
€ 80 matrícula (reserva de plaça)

A- Programa de formació PROI
Cost Com m'apunto?

Posa’t en contacte a través del
correu electrònic

 
proyectosproi@fundaciofriends.org

 



B- Programa d’orientació i d’inserció

Adquirir les habilitats sociolaborals i
de comunicació necessàries i fer una

orientació i un acompanyament
efectiu per incorporar-se al 

mercat laboral.

Objectius

Destinataris
Joves amb un itinerari formatiu acabat
o en vies finalització i amb vocació real

d’incorporar-se al mercat laboral a
curt/ mig termini.

Metodología d'intervenció

Es treballa de manera individual i
grupal en 4 mòduls diferenciats

Proposta pel
curs

2020-2021
Condicionat a la

demanda.



B- Programa d’orientació i d’inserció
El Programa es divideix en 4 mòduls

Entrenament
d'habilitats

socials i 
laborals

Orientació
vocacional

Orientació
educacional

Recerca 
de feina

El programa és molt flexible i, depenent de la situació de cada persona, poden
passar per totes les fases o només les necessàries.



Entrenament
d'habilitats

socials i 
laborals

Habilitats socials bàsiques.
Funcions de lideratge.
Drets i deures dels empleats.

Executar capacitacions individuals i grupals per preparar els
usuaris amb habilitats clau (necessàries per a l'àmbit laboral). 

Alguns d'aquests entrenaments són comuns a tots els usuaris i
alguns d'ells són específics, segons les necessitats de cada
persona.

Orientació
vocacional Identificar els interessos desitjats.

Mapa d'habilitats (donades i requerides).
Identificar treballs en què encaixarien.

Sessions individuals de coaching per definir el pla de
desenvolupament de cada persona.
Objectius per a cada persona:



Preparar-se per buscar els treballs específics (basats en el full
de ruta personalitzat definida en l'anterior fase).
Millorar les seves habilitats toves i dures.
Millorar / actualitzar algunes àrees de coneixement
específiques.

Basat en el Pla de desenvolupament de cada persona, li
recomanemun full de ruta de capacitacions i activitats a
seguir, per:

Orientació
educacional

L'elaboració d'el CV.
Identificació d'empreses per buscar una feina.
Assaigs d'entrevistes.
Avaluació de les entrevistes.

Seguiment al llloc de treball o de pràctiques. comoditat i realització.
Ajuda addicional / coaching per seguir millorant..

Assessorament  i acompanyament durant: 

Una vegada que s'aconsegueix un treball: 

Recerca 
de feina



Proposta d'horaris

B- Programa d’orientació i d’inserció



Mensualitats completes de
setembre a juliol. 

 
€ 260 /mes horari complet

€160 /mes horari mig
80 € matrícula (reserva de plaça)

Cost Com m'apunto?
Posa’t en contacte a través del 

correu electrònic
 

proyectosproi@fundaciofriends.org
 

B- Programa d’orientació i d’inserció



Casal Friends

Un espai on
fer amics



"Vull tenir amics..."



✔Facilitarl’ adaptació en tots els entorns socials.
✔Adquirir i enfortir les seves habilitats socials i
comunicatives.
✔Ampliar els seus interessos.
✔Participar en les activitats pròpies de la seva edat.
✔Superar els sentiments d'incomprensió i soledat.
✔ Establir relacions d'amistat i aprendre a
mantenir-les.
✔  Adquirir autonomia per a gestionar el propi
temps de lleure.

Objectius

Casal Friends



Com ho fem?

Casal Friends

Casal cap de
setmana

Casal d'estiu
 i de Nadal



Casal Friends

Tallers
Com ho fem?

Tallers

Viatges



Casal Friends
Casal cap de setmana
▪8-10 joves acompanyats de 2 monitors, agrupats per edats i/o
interessos.
▪Sortides i activitats de lleure i culturals tots els dissabtes.
▪Per a joves a partir de 14 anys, amb Síndrome d’Asperger o problemes de
relació i comunicació
▪Actualment hi ha 9 grups.
▪Les activitats les proposen ells i es voten en assemblea.
▪Mensualement s’envía a les famílies calendari activitats.
▪Un cop al mes pels majors d’edat s’organitza la Nit Jove.
▪Comunicació constant amb familia i professional de referència.



Casal Friends
Tallers
Tallers lúdico formatius per les tardes entre setmana. 
Expressió artística, Japonés, Esport, Casal Obert, Cine Fòrum, Cuinem i dinem,
Ball...



Reunió i valoració amb la família.
Omplir fitxa.

Mes de prova i  adaptació.
Formalitzem la inscripció.

 
lleure@fundaciofriends.org

 

€ 78/ mes
Inclou Casal cap de setmana i

divendres tarda.
Matrícula € 35/ anual

Cost Com m'apunto?

Casal Friends



En períodes d’una setmana conviuen en un apartament
i amb la supervisió d’un/a professional.

 Fan totes les tasques de la llar, organització d’àpats
i de la vida diària, i planificació del lleure.

Estades d'entrenament per a la vida adulta

Espavila't



Altres serveis i propostes per al curs
20/21

Guia'm.
Acompanyament a Famílies (tallers, xerrades, GAM).

Casal Friends Mataró.
Cafè i conversa els caps de setmana (espais per a famílies).

Acompanyament individual (espai públic, carrers, transports).
Classes de reforç i suport acadèmic.

Assessorament i formació a empreses i institucions.
Acompanyament a distància.



Professionals de l’àmbit de Psicologia,
Educació Social, Treball Social i Pedagogia.
Professionals del món del Lleure.
Professors de suport individualitzat a l’aula
amb diagnòstic de TEA (referents).
Alumnes de carreres universitàries i de
postgrau en pràctiques. 
Voluntaris.
Famílies.

 

Fundació Friends: som equip



Preguntes...?



Gràcies!



"Fundació Friends, 15 anys obrint mirades"


