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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.

Amics 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

 258 nois 
i  noies  
2022



Què fem a Friends?



Educa Friends
Un projecte educatiu  

per a joves amb  
Trastorns 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
Objectiu

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

opcions  per optar a un futur millor.

Com ho fem?
El servei ofereix suport psicoeducatiu, 

en un entorn adequat que els

permeti ser i créixer.



Educa Friends
Formació acadèmica
Estudis a distància

Escola oficial d’idiomes
Altres centres de formació professional

Competències transversals  
Espai de benestar

Sortides lúdiques i formatives



Educa Friends

El treball a l'aula

Horari: dilluns a divendres de 9 a 14h.
A Barcelona també torn tarda de 15 a 18.30h.  
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
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.  
Altres titulacions...



Institut Obert de Catalunya: IOC

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



Educa Friends

Com arriben els alumnes a Educa?
Derivació Psicòlegs / Psiquiatres.  

EAPs (entre 16 i 18 anys, cal informe).  

Recerca de noves pedagogies.
Informació després del diagnòstic.

Coordinació
Contacte amb famílies.
Contacte amb professionals de referència.



Educa Friends

Més informació del servei:
Seus:
Barcelona  
Mataró  

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 (25 h/setmanals)  
Horari Mig: € 275 /mes (20 h/setmanals)  
Horari Mínim: € 180/ mes (10h/setmanals)

Matrícula: € 85 / anual

Calendari
Maig-Juny: Pre matrícula Educa  
Friends i reunions amb famílies.

Inscripcions en l'IOC:
Pendent de confirmació CF
EOI: juliol 2022
GES i Batx.: setembre 2022



Educa Friends

Com m'apunto?

Si esteu interessats en el projecte, completeu el formulari on-line
corresponent i envieu correu electrònic a educafriends@fundaciofriends.org

Farem una reunió per evaluar si el vostre cas s'adequa al servei. Després de la  
reunió, és important pagar la matrícula per a la reserva de plaça. Les places  
s’assignaran en estricte ordre de reserva.

Una vegada feta la reserva, es concerta una altra reunió assessorar en els  
processos de matrícula (IOC, altres centres) i completar la inscripció en Friends.

mailto:educafriends@fundaciofriends.org


Educa Friends

Contacte
Barcelona:
C/Rosselló 330, baixos. Telèfon: 93 487 55 44

Mataró:
C/ Argentona, 59-63, 1r-2ª. Telèfon: 93 677 52 24

educafriends@fundaciofriends.org

mailto:educafriends@fundaciofriends.org


Preguntes...?



Prelaboral 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.



Objectiu
Promoure i incrementar les  

oportunitats de treball en les 
persones  amb TEA en el mercat 

laboral.

Com ho fem?
Amb dos programes de formació 

en  habilitats sociolaborals, 
transversals i  orientació 

vocacional.

Orientació i d'inserció laboral



Programa de transició 
a la vida adulta 

PROI

✔ Abordatge transversal per 
afavorir l’autodeterminació i 
l’autoconeixement.

✔ Primer contacte amb el 
món  laboral i orientación.

✔ Horari de MATINS

Programa d’orientació i 
inserció

Vull treballar

✔ Formació en habilitats  
sociolaborals i de 
comunicació

✔ Orientació laboral i recerca 
de feina

✔ Horari de TARDES

Programes



Destinataris

Joves amb un nivell formatiu bàsic (ESO, FP,  Escola 
Educació Especial, ...) o sense estudis  acabats

 Orientació vocacional o acadèmica
Habilitats socials, laborals i de comunicació.

Programa de transició a la 
vida adulta - PROI



Tutories d'orientació

Tast d'oficis  
(Visites a llocs 

de  treball)

Alfabetització digital 
bàsica

Tallers 

FORMACIÓ  COMPLEMENTÀRIA

Habilitats Socials

Habilitats  
Comunicatives

Competències laborals

Gestió i expressió 
emocional

ORIENTACIÓ  VOCACIONALHABILITATS SOCIO-LABORAL

BENESTAR  EMOCIONAL

Treballem 4 àmbits ...

Educació Emocional 
i  Socio Afectiva

Anglès



Proposta d'horari matins PROI



Cost
Mensualitats completes de 

setembre a juliol.

330€/mes,  5 dies

200 €/mes, 3 dies (Habilitats

Socials i Comunicació són els  
móduls obligatoris)

85 €matrícula (reserva de plaça)

Programa PROI

Com m'apunto?
Omple el formulari d'inscripció a la web i 

et  contactarem o escriu a

proyectosproi@fundaciofriends.org

mailto:proyectosproi@fundaciofriends.org


Programa d’orientació i d’inserció laboral 
Vull Treballar

Destinataris
Joves amb un itinerari formatiu  acabat 

o en vies de finalització i

amb compromís ferm d’incorporar-se al 

mercat laboral a curt/ mig  termini.



Programa Vull Treballar.

El Programa es divideix en 3 
Mòduls

Formació en 
habilitats  

sociolaborals i  
coneixement del  

món laboral

Orientació  
vocacional

Recerca de 
Feina



Habilitats  
sociolaborals i  
coneixement  

del món 
laboral

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

Habilitats socials, comunicatives i laborals, com poden ser  
l'Escolta Activa, Gestió del Temps, la Resolució de  
Conflictes, el Lideratge, Presa de decisions, etc.

Aixì com coneixements específics sobre Contractes, Nómines,  
Seguretat Social, Drets i Deures dels treballadors, etc.

Enaquest módul es pretén identificar elsinteressos,

Orientació  
Vocacional i  
Educacional

autoexplorar i entrenar les pròpies capacitats i habilitats
laborals, per anar aproprar-nos a feines específiques per a  
cada persona.

Es realitzen tutories individuals per a crear un itinerari propi,  
per tal de guiar cap a una orientació formativa i/o una  
orientació laboral.



-Elaboració del CV.

-Recerca activa de feina.

-Visites a empreses i fires 
d’ocupació.

-Acompanyament en el 
procés selectiu.

-Assaig d'entrevistes.

Recerca  
de feina

-Suport al lloc de feina.

-Pràctiques no laborals

-Sensibilització a empreses.

-Col·laboració amb entitats 
d’inserció



Condicionat a 
l´otorgament de la 

subvenció

Cost Com m'apunto?
Omple el formulari d'inscripció a la  
web i et contactarem o escriu a  

proyectosproi@fundaciofriends.org

Programa Vull Treballar

mailto:proyectosproi@fundaciofriends.org


Preguntes...?



"Vull tenir amics..."



Casal Friends

Un espai 
on  fer 
amics



Objectius
✔Facilitar  l’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 incomprensió i soledat.

✔ Establir relacions d'amistat i aprendre a mantenir-les.

✔ Adquirir autonomia per a gestionar el propi temps de lleure.

Casal Friends



Com ho fem?

Casal dissabte

Casal Friends
Casal de  

primavera,
d'estiu i de Nadal



Casal Friends
Viatges

Tallers



Casal Friends
Casal cap de setmana

● 8-10 joves acompanyats de 1 monitor i una persona de suport, 
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 dificultats de  

relació i comunicació
● Actualment hi ha 11 grups i 2 grups a Mataró.
● Les activitats les proposen ells i es voten en assemblea.
● Mensualment s’envia a les famílies calendari activitats.
● Comunicació constant amb família i professional de referència.



Tallers
Tallers lúdic i formatius per les tardes entre setmana en 
linea.

Japonès
Taller d’esports

Casal Friends



Com m'apunto?
Reunió i valoració amb la 

família.
Omplir fitxa.

Mes de prova i 
adaptació.  Formalitzem 

la inscripció.

lleure@fundaciofriends.org

Cost
€ 85/ mes

Inclou Casal cap de 
setmana i  divendres 

tarda.
€ 35 inscripció.

Casal Friends

mailto:lleure@fundaciofriends.org


Estades d'entrenament per a la vida adulta

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.

Espavila't



Altres serveis i propostes.

Taller Guia'm.

Acompanyament a Famílies (tallers, xerrades, GAM).

Assessorament i formació a empreses i institucions.



● 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



Gràcies!



Col·laboradors


