DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL
Nom del Lloc de treball:

Nº 119

Superior jeràrquic:
COORDINADOR/A EQUIPS

EDUCADOR SOCIAL EAIA
Subunitat

Titulars

Subordinats

Tipus de jornada

Dedicació

COORDINACIÓ CENTRES OBERTS

7

0

Contínua diürna

Normal

Mobilitat funcional (Sustitucions)
Qualsevol altre lloc, d'acord a la seva titulació/capacitació acadèmica contractada, dins del seu grup/subgrup de classificació
professional.

Responsabilitats Generals
Detectar, analitzar i intervenir amb persones i/o famílies en situació de necessitat socioeducativa per tal de millorar el seu benestar i
la seva integració social a l’entorn, posant al seu abast els recursos disponibles de la Corporació o mitjançant altres administracions,
institucions o entitats privades per tal d’aconseguir els objectius fixats, d’acord amb els procediments establerts i la legislació vigent.

Tasques més significatives
1. Col·laborar en la prevenció i detecció de les situacions d'alt risc social.
- Conèixer i analitzar el medi físic en el que es desenvolupen els infants i/o adolescents: zona, barri, habitatge, tipus de població.
- Assegurar el coneixement complet de la xarxa familiar i de les correctes exhaustives dades censals dels membres de la família.
- Conèixer els recursos socials disponibles en cada sector
- Analitza, des de la vessant, la informació social provinent del SSAP, i altres serveis, ampliant la que calgui, mitjançant
entrevistes, visites domiciliàries, contacte amb professionals, etc.
- Conèixer la xarxa familiar, les relacions intrafamiliars i de suport que s’estableixen entre els membres del nucli familiar
(genograma) i també les dades censals.
- Fer visites a domicili per tal de conèixer l’espai físic on viu el menor, i valorar les seves condicions de habitabilitat i salubritat
- Identificar i diferenciar les dificultats que neixen al comportament propi de la família en relació a les característiques dels seus
membres i del medi social
- Assessorar i donar suport tècnic en l’elaboració i execució de projectes i accions en matèria de la especialitat tècnica i de la
unitat organitzativa d’adscripció.
- Dur a terme visites al domicili dels casos amb expedient obert a l’EAIA.
2. Informació i orientació general sobre temes relacionats amb la problemàtica dels menors amb alt risc social, especialment
quant a recursos públics o privats al seu abast.
- Analitzar la informació social provinent del SSAP, i altres serveis
- Aportar i analitzar la informació referent a la integració de la família en el seu barri, i sobre la funció d’aquest medi social com a
contenciós pels menors i les famílies, i de les disfuncions socials que poden patir les famílies per qüestions de raça ètnica,
nacionalitat i trets culturals diferenciats.
- Intervenir amb les famílies, elaborar hipòtesis sobre el funcionament familiar, valorar les seves necessitats i decidir sobre els
recursos a aplicar a nivell medi soci-familiar
- Intervenir en els domicilis, amb els infants i adolescents i les seves famílies, a través d’estratègies educatives que provoquin
canvis en les dinàmiques familiars.
- Identificar i diferenciar les dificultats que neixen del comportament propi de la família en relació amb les característiques dels
seus membres i del medi social
- Atendre, informar i/o assessorar en totes aquelles consultes i/o qüestions que s’adrecin a la unitat organitzativa d’adscripció i
que facin referència a la especialitat tècnica del lloc.
- Presentar al cap els resultats de gestió del seu àmbit d’actuació.
3. Orientació, diagnòstic i elaboració de programes individuals de tractament.
- Realitzar i/o col·laborar en la confecció dels informes soci-familiars
- Afavorir el desenvolupament personal del noi o noia, i el seu procés de socialització
4. Desenvolupament dels tractaments i mesures assistencials, que no s'hagin de dur a terme en establiments especialitzats,
derivades de les orientacions i programes individuals.
- Participar en l’elaboració dels protocols

RVSL - RODRIGUEZ VIÑALS – ASESORES DE ADMINISTRACIÓN LOCAL

Pàgina 571

- Supervisar les visites entre els infants/adolescents i la família biològica
- Executar i fer seguiment dels projectes i programes planificats i assignats pel cap/la cap.
5. Seguiment i control dels tractaments i mesures assistencials ja siguin prestats amb mitjans propis o aliens.
- Garantir l’adequat seguiment de l’evolució de cada família mentre estigui en curs un programa d’intervenció
- Realitzar el seguiment i control dels tractaments i mesures assistencials ja siguin prestats amb mitjans propis o aliens
- Realitza un seguiment i valoració de les famílies i els infants i/o adolescents en situació d’alt risc social.
- Executar i fer el seguiment dels projectes i programes planificats i assignats pel cap
- Analitzar la informació social provinent del SSAP, i altres serveis ampliant la que calgui, amb entrevistes, visites, contacte amb
professionals, etc.
6. Col·laborar amb les diferents àrees, serveis, unitats i entitats públiques i privades del seu àmbit territorial en les tasques de
detecció, prevenció, informació, valoració, tractament i integració del menor.
- Elaboració d'informes tècnics dels programes i/o projectes realitzats.
- Realitzar coordinacions amb els diferents serveis i recursos que intervenen en l’estudi i el seguiment tant d’infants i/o
adolescents com dels progenitors.
- Assessorar i orientar, quan sigui necessari, a d’altres professionals sobre les intervencions que requereixin una actuació
especial relacionada amb la salut psíquica dels infants i/o les seves famílies.
- Crear i mantenir els contactes necessaris pel desenvolupament de les funcions pròpies de la seva especialitat.
- Participar en diferents reunions de seguiment per part del SAIA territorial o comissions, o reunions d’equip.
7. Vetllar per la seva pròpia seguretat i salut en el seu lloc de treball, d’acord amb els procediments establerts al Pla de Prevenció
de Riscos Laborals per la Corporació i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.
8. Totes aquelles funcions que li siguin atribuïdes dins del seu àmbit de l'organització i competències.
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