Preguntes freqüents Educa Friends
1. De què tracta el servei?
El servei ofereix suport psicoeducatiu a tots aquells joves amb diagnòstic de TEA (o anteriorment, Síndrome
d’Asperger) que desitgin continuar o acabar els seus estudis, treballant de forma conjunta amb institucions
que ofereixin formació oficial a distància i centres que imparteixin cursos específics on-line que afavoreixin la
inserció laboral.
2. Llavors... Educa no ofereix formació?
No, Educa Friends no és un centre educatiu. Educa Friends dóna suport als alumnes perquè assoleixin els
estudis als que estan matriculats a centres que imparteixen formació a distància, tant si són estudis oficials o
no oficials.
Els alumnes i les alumnes han d’estar matriculats a un centre de formació extern que disposi dels materials on
line. Els alumnes assisteixen a les nostres aules i es connecten a la plataforma en línia del centre d’estudis al
que estiguin matriculats. La tutora d’Educa Friends dona suport en la planificació i organització de les tasques,
en la resolució de dubtes, en l’acompanyament dels exàmens, etc… Així doncs, es treballa amb l’alumne de
forma individual segons el que estigui estudiant; per exemple: Graduat en Educació Secundària (GES) o
Batxillerat a l’Institut Obert de Catalunya; o Cicles Formatius de Grau Mitjà o Superior, cursos d’idiomes,
cursos de l’Escola d’Oficis de Catalunya...
La majoria dels nostres alumnes estan matriculats a l’IOC (Institut Obert de Catalunya), però també hi ha
d’altres formacions online.
* És important tenir en compte que l’usuari ha de tenir certa autonomia d’estudi i que es pot demorar més
temps de l'esperat a completar els seus estudis.
3. Es realitzen altres activitats?
Sí, la proposta es complementa amb un abordatge transversal respecte a la millora de les habilitats
emocionals, les competències soci-laborals, les eines comunicacionals, i aquelles altres capacitats necessàries
per a desenvolupar-se de forma exitosa a la societat actual. Els alumnes i les alumnes participen de projectes
i tallers elaborats per l'equip de professionals de Friends i a més, realitzen sortides de caràcter lúdicformatives basades en els interessos dels grups. Es vetlla perquè s’estableixin relacions socials i vincles entre
l’alumnat.
4. De quants alumnes són els grups?
Els grups són de 10 alumnes; cada grup és acompanyat per un professional de Friends (Psicòlegs i Educadors).
5. Com es realitza l’acompanyament?
L’equip d’Educa treballa de la següent manera:
-

Oferint acompanyament individualitzat i grups de treball reduïts.
En un entorn adaptat i flexible, adequat a les necessitats dels usuaris, per tal d’afavorir els seus
estudis.
Mantenint comunicació i intercanvi amb famílies, professionals externs i tutors dels centres a
distància en els que estiguin matriculats.
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- Amb tutories individuals i de grup.
- A partir del disseny de l’itinerari formatiu que més s’ajusta a les necessitats de l’usuari.
- Organitzant acompanyament i suport en els exàmens.
A més participen estudiants en pràctiques i voluntaris que ofereixen suport en aquelles assignatures que
presenten major dificultat.
Es treballa amb estreta col·laboració amb la família i l'entorn, així com amb els professionals externs (en cas que
n’hi hagi, i és molt recomanable).
6. Els nois i noies han de portar el seu propi material?
A Friends comptem amb ordinadors i equips per a tots els usuaris, però qui vulgui pot portar el seu propi
ordinador ja que probablement treballi més còmodament, i sigui un ordinador més actualitzat. És important
que l’alumne disposi del material d’estudi (que estigui disponible a la plataforma del centre o que portin
llibres i apunts impresos).
7. A partir de quina edat poden apuntar-se a Educa?
El servei és per a joves a partir dels 16 anys. Des dels 16 als 18 anys cal comptar amb un Informe de l’EAP. Per
a persones de més de 18 anys no cal cap derivació.
8. Quin és l’horari d’Educa?
A Barcelona hi ha dos horaris: grup de matins (de 9 a 14h) i grups de tardes (15 a 18:30h); a Mataró hi ha un
grup de matí (de 9 a 14h). Els usuaris poden assistir en diferents franges horàries i les tarifes s'adeqüen a les
hores d'assistència, que poden ser de 10hs, 20hs o 25hs per setmana segons la necessitat de cadascú.
9. Els nois i noies poden participar d’altres serveis de Friends?
Sí. El Projecte Educa Friends és complementari d’altres propostes de la Fundació Friends: Casal Friends (a
Barcelona i a Mataró), Laboral Friends, Talleres para famílies i Grups d’Ajuda Mútua, i Projecte Guia’m. Però
cada servei té la seva quota i tarifa independent.
10. I en cas de confinament?
Des de març de 2020, a causa de la pandèmia, el servei es va preparar per a, en un moment donat, continuar
treballant amb els usuaris tant de forma semipresencial com totalment a distància. En tots els casos, es
mantindria el contacte amb els professionals externs de referència i els tutors dels centres en què es troben
matriculats els usuaris.
11. Quin és el calendari d’Educa?
El calendari d'activitats es contempla seguint el curs escolar de secundària (22-23), de setembre a juny, amb
els períodes de vacances de Nadal i Setmana Santa. Comença a mitjans de setembre i acaba a finals de juny,
segons calendari escolar vigent.
12. Com m’apunto...?
A Educa Friends realitzem una primera entrevista després de la Jornada de Portes Obertes, per a conèixer la
persona interessada i una vegada valorat el cas, si el servei és adequat i es vol reservar la plaça pel curs 22-23
cal fer el pagament de la matrícula (85€).
A banda, l’alumne s’haurà de matrícular al centre educatiu online que hagi triat (IOC, EOI, etc…). Aquesta
gestió l’ha de fer la família o l’alumne amb cada centre educatiu, en les dates que estiguin establertes en cada
cas.
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13. La Fundació Friends tramita la matriculació al IOC (Institut Obert de Catalunya)?
A petició de la família, Fundació Friends pot realitzar la matrícula a l’IOC. L’Equip d’Educa també assessora i
orienta la família i l’alumne amb la tria de les assignatures.
14. Hi ha descompte per família nombrosa o monoparental?
No, no hi ha descompte.
15. Hi ha beques per a famílies amb pocs recursos?
La Fundació Friends no té capacitat per oferir beques però hi ha entitats que sí poden becar el servei Educa
Friends com són Fundació Adecco i Fundació Randstad.
També existeixen les Beques convocades pel Ministeri d'Educació i Formació Professional per a estudiants que
el curs acadèmic 2022-2023 de dos tipus:
1. Beques per a ensenyaments postobligatoris no universitaris (Sol·licitud del 30 de març al 12 de maig
2022)
https://educacio.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/247-beques-ministerio-postobligatoris
2. Ajuts per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu (Termini pendent de publicació. Sol
ser al setembre)
https://educacio.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/358-ajuts-ministerio-NEE
Aquestes beques les sol·liciten directament les famílies al departament corresponent.
La Fundació Friends facilita a la família aquella documentació que es requereixi sobre l’assistència al servei d’
Educa Friends. Sol ser un informe d’assistència al servei detallant els estudis que realitza, els objectius
plantejats, la durada del curs, l’horari d’assistència i la tarifa.

Recomanacions:
-

Per dur a terme el servei de forma integral, es recomana poder assistir en horari complet, per tal de
millorar hàbits d’estudi, poder participar de totes les propostes formatives i de les sortides.
Es recomana mantenir una comunicació fluida amb la tutora d’Educa i per tal de garantir una bona
coordinació, estar atents a les notificacions per correu electrònic, per telèfon i altres.

Com sol·licitar entrevista o més informació?
Completant aquest formulari

Abril, 2022
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