
Un projecte Educatiu per a Joves amb 

Síndrome de Asperger  

Educafriends 



Projecte 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 hi 
permeti ser i créixer globalment.  

• Titulacions: 

o Graduat en Educació Secundària 

o Batxillerat 

o Cicles Formatius de Grau Mig i Superior 

o Curs específic d'Accés a CFGS 

o Curs de preparació de les proves d'accés a Grau Superior (CPAGS i 
CAS) i a la Universitat (PAU).  

o Estudis Universitaris.  



Instal·lacions 

  
• Aules de 8-10 alumnes 
• Equip informàtic individual 
• Accés a Internet 
• Despatxos 

 



¿Com s’organitza el treball a l’aula?  
  
• Horari Lectiu de Dilluns a Divendres de 9 a 14h. 

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

• Plataforma moodle privada del IOC. 

• Aules reduïdes (8-10 alumnes per professional) 

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

• Tallers i sortides lúdiques grupals en funció dels interessos del grup. 

 



Recursos Humans 

 • Equip de psicòlegs/psicòlogues.  

• Professors de recolzament individualitzat a l’aula amb diagnòstic de 
TEA (referents).  

• Alumnes de Psicologia/Pedagogia en pràctiques (conveni amb la 
Universitat de Barcelona ).  

• Voluntaris (Matemàtiques, Llatí, Atenció a persones en situació de 
dependència) 

Seus 

 • Barcelona      
• Castelldefels  

 
• Pròximament:  

• Mataró 
• Manresa 



Com arriben els alumnes a les nostres aules?  

• Contacte directe i periòdic amb la família.  

• Coordinació amb els professionals de salut mental de referència. 

 Coordinació 



El IOC 
 • Plataforma d’estudis oficials a distància de la Generalitat de Catalunya.  

 
 Ens permet:  

 Estudis amb un itinerari a mida. 
 Eliminar sobrecàrrega de treball. 
 Flexibilitat horària i de gestió del temps. 
 Contacte continu on-line amb professorat i tutors. 
 Activitats interactives d’aprenentatge, vídeos, participació a fòrums de 

discussió, activitats d’avaluació continua.  
 Proves de validació (GES) i exàmens finals amb adaptacions en temps i espai. 
 Pla Individualitzat de l’alumne.  

 
 



Calendari de matrícula IOC  
  Graduat en educació secundària 

 del 4 al 8 de setembre del 2017 

 Batxillerat 

 del 7 al 14 de setembre del 2017 

 Formació professional 

 del 3 al 12 de maig del 2017  !!!!! 
  Idiomes (Anglès) 

 Preinscripció i test de nivell: del 4 a l'11 de maig del 2017 

 Matrícula: del 18 al 29 de maig del 2017 !!!!! 

 Curs de preparació de les proves d'accés als cicles formatius de grau 
superior (PACFGS) i Curs específic d'accés a grau superior (CAS) 

 del 19 al 26 de setembre del 2017 

 Curs de preparació de les proves d'accés a la universitat per titulats en 
batxillerat o CFGS 

 del 18 al 25 de gener del 2018 

 

 



 
 
 Barcelona:  
  Torn de matí: 6 places 
  Torn de tarda: 10 places 
 
 Castelldefels:  3 places 
 
 Mataró:  10 places 
 
 Manresa:  10 places 

 
 
 

Les places s'assignaran en estricte ordre de reserva en 
funció del torn escollit  

(Document de reserva de plaça) 

Places lliures 



Contacte 

 Equip oci: lleure@fundaciofriends.org   Telèfon Fax: 93 487 55 44 

 Equip educació: educafriends@fundaciofriends.org Telèfon: 93 8539394 

 Comunicació: comunicacio@fundaciofriends.org 

 Botiga Friends: botigafriends@fundaciofriends.org Telèfon: 93 272 58 67 

 Administració: administracio@fundaciofriends.org Telèfon: 93 487 55 44 

 

Adreça: Carrer Ramis, 2.  08012 Barcelona. 
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