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D'on venim?
La Fundació Friends és una entitat privada sense ànim de lucre que 
neix amb l’objectiu de donar suport a joves i adults amb TEA i/o 
dificultats en les relacions socials.

● Casal Friends (2004): Carme Canals crea un espai pel seu fill 
adolescent. 

● Botiga Friends (2008): s’inicia un CET per donar feina a joves amb 
Asperger. 

● Educa Friends (2010): neix per donar resposta a l'elevat grau de 
fracàs i  abandonament escolar entre els joves amb Asperger.
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Qui som?

● Famílies i Usuaris/es de la Fundació

● Equip de psicòlegs/psicòlogues

● Equip d’educadors/es socials

● Voluntaris/es

● Alumnes en pràctiques de diferents Graus Universitaris 

(Psicologia / Pedagogia / Educació Social)



"Vull Estudiar..."



“No entenc res del que explica el professora” 

“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

Un projecte 
psicoeducatiu per a 

joves i adults 
amb Trastorn de  
l'Espectre Autista  



Formació acadèmica

❏ Graduat en Educació Secundària (GES)  

❏ Batxillerat

❏ Cicles Formatius de Grau Mig i Superior 

❏ Curs preparació PACFGS i a la Universitat PAU 

❏ Escola Oficial d’Idiomes (EOI)

❏ acTIC

❏ Estudis universitaris  

❏ Altres titulacions



Què fem a Educafriends? (1)

- Acompanyament personalitzat.

- Entorn adaptat i flexible.

- Coordinació amb els altres professionals 

de referència. 

- Comunicació constant amb la família. 

- Tutories individuals i grupals.

- Acompanyament als exàmens. 



Què fem a Educafriends? (2)

- Foment d’eines comunicatives.

- Fomentar l’autodeterminació i autonomia.

- Treball d’habilitats socials. 

- Orientació i assessorament.

- Disseny de l’itinerari formatiu segons perfil 

de cada usuari.



Com ho fem?

Vestibulum congu 
tempus

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit, 
sed do eiusmod tempor.

- Activitats ludicoformatives

- Tallers, Xerrades i Conferències 

- Projectes Transversals

- Aprenentatge i Servei (ApS)

- Sortides en grup

- Voluntariat 

- Dinàmiques grupals a l’aula



El treball a l’aula
Horari Matí: de Dl a Dv de 9:00 a 13:00h

❖ De 9:00 a 11:00h Treball

❖ D'11:00 a 11:30h Espai Socialització

❖ De 11:30 a 13:00 Treball

Horari Tarda (només Barcelona) de 15:00 a 18:00h

❖ De 15:00 a 16:30 Treball

❖ De 16:30 a 17:00h Espai Socialització

❖ De 17:00 a 18:00h Treball

Aules reduïdes: ± 10 alumnes per tutora.



Tarifes 

Dues tardes

- De 15h a 18h
140€ 

- De 16.30h a 18h
115€ 

Tres tardes

- De 15h a 18h
175€ 

- De 16.30h a 18h
140€ 

Mensualitats completes de setembre a juny

Matrícula anual 110€

Matins

- De 9h a 13h
 295€



Beques i Ajuts
Les beques generals pel curs 2023/2024 es podrán 
solicitar del 27 de març al 17 de maig de 2023.

Els ajuts per a alumnes amb necessitat específica de 
suport educatiu: termini pendent de publicació

Nova ajuda de 400 euros per als estudiants de nivells 
educatius no universitaris que acreditin una 
discapacitat de, almenys, un 33%. 



Calendari 

Es contempla el calendari escolar del Departament d’Educació.

● Inici curs: setembre 2023

● Final curs: juny 2024

● Vacances Nadal 

● Setmana Santa

● Dies de lliure disposició

El curs s’organitza en semestres o trimestres 

en funció del tipus d’estudi.



Matrícules IOC

● Cicles Formatius

○ Preinscripció del 2 al 12 de maig*

○ Matrícula del 20 al 28 de maig*

● EOI

○ Preinscripció i Test de Nivell del 26 d’abril al 8 maig

● GES Pendent de publicació

● Batxillerat Pendent de publicació



Com m’apunto?
Abril-Maig: Completeu el formulari on-line corresponent i/o envieu un 
correu electrònic a educafriends@fundaciofriends.org

Maig-Juny: Després, farem una reunió per avaluar si el vostre cas 
s'adequa al servei i podreu pagar la matrícula de reserva de plaça.

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

Setembre: Primera reunió amb la tutora de referència per planificar el 
curs i/o acabar de definir matrícula. 

mailto:educafriends@fundaciofriends.org


Contacte

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

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



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 
vocacional i laboral

Tast d'oficis  
(Visites a llocs de  

treball i pràctiques 
no professionals)

Tallers (gestió dels 
diners, cuina, 

horticultura, …)

FORMACIÓ  COMPLEMENTÀRIA

Habilitats Socials

Habilitats  
Comunicatives

Competències laborals

Gestió i expressió 
emocional

ORIENTACIÓ  VOCACIONALHABILITATS SOCIO-LABORAL

BENESTAR  EMOCIONAL

Treballem 4 àmbits ...

Art-teràpia i 
dansa-teràpia 

Anglès



Proposta d'horari matins PROI



Cost
Mensualitats completes de 

setembre a juliol.

330€/mes,  5 dies

115 €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


Preguntes?



Gràcies!



Col·laboradors


