DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL
Nom del Lloc de treball:

Nº 130

Superior jeràrquic:
COORDINADOR/A EQUIPS

PEDAGÒG/A EAIA
Subunitat

Titulars

Subordinats

Tipus de jornada

Dedicació

COORDINACIÓ CENTRES OBERTS

4

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
Donar suport, tant a nivell executiu com preventiu, al departament de Serveis Socials per aconseguir una millora i el benestar de la
població infantil i adolescent (0-18 anys) de la ciutat, principalment aquella que està en situació de risc i exclusió social.

Tasques més significatives
1. Col·laborar en la prevenció i detecció de les situacions de risc social
- Diagnosticar i valorar a les famílies i els menors en situació de risc greu, desemparament i tutela, així com comunicar a les
famílies els resultats de l’estudi
- Identificar i diferenciar les dificultats que neixen del comportament propi de la família en relació als seus membres i del medi
social. Elaborar un pla d’intervenció.
- Fer el seguiment del menor i de la seva família. Atenció del menor en el seu nucli d’origen i/o familiar, o en instàncies
institucionals i proporcionar pautes a les famílies.
- Dur a terme visites al domicili
- Analitzar el procés educatiu seguit per l’infant i/o adolescent i posar èmfasi en les potencialitats educatives i els aprenentatges
socials, basat en les pròpies exploracions i en les que puguin aportar d’altres professionals.
- Valorar i decidir sobre les sobre necessitats educatives de l’infant i/o adolescent i proporcionar pautes educatives a les famílies.
Així com en l’àmbit escolar, suport extraescolar, educació especialitzada, oci i lleure i formació prelaboral.
- Participar en l’elaboració de protocols
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.
- Realitzar estudis i propostes de les mesures de protecció més adients en benefici de l'interès de l’infant o adolescents
- Analitzar informació i/o resoldre tècnicament totes aquelles accions que requereixin l'aportació de coneixements tècnics.
- Assessorar i donar suport tècnic en l'elaboració i excussió de plans d'actuació o activitats en matèria de l'especialitat tècnica i
de la unitat organitzativa d'adscripció.
- Informar i sensibilitzar sobre aspectes educatius de caràcter comunitari
- Realitzar exploracions i valoracions dels infants i/o adolescents, des de una vessant pedagògica.
3. Orientació, diagnòstic i elaboració de programes individuals de tractament.
- Coordinar-se amb altres unitats, o àrees, serveis o administracions que intervenen en el seguiment del menor o en el que es
requereix una actuació concreta
- Ser referent o coreferent dels casos i dur a terme les funcions administratives pertinents.
- Orientar i acompanyar en el desenvolupament de la personalitat del noi/a en el procés de socialització.
- Orientar en el projecte educatiu que es durà a terme amb l’infant o adolescent i proporcionar pautes educatives a les famílies.
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.
- Atendre casos amb caràcter d’urgència (estudi, valoració de la situació i emissió d’informe en 72 hores) prioritari (estudi,
valoració de la situació i emissió d’informe en 15 dies) o preferent (estudi, valoració de la situació i emissió d’informes en 3
mesos)
- Traspassar casos a altres EAIA o als Equips Tècnics de Centres d’Acollida o EBAS.
5. Seguiment i control dels tractaments i mesures assistencials ja siguin prestats amb mitjans propis o aliens.
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- Desenvolupar els tractaments i mesures assistencials, que no s’hagin de dur a terme en establiments especialitzats, derivades
de les orientacions i programes individuals.
- Realitzar el seguiment i control dels tractaments i mesures assistencials ja siguin prestats amb mitjans propis o aliens.
- Dur a terme visites a domicili per tal de conèixer l’espai físic on viu el menor.
- Informar sobre la situació familiar i les dificultats de comunicació i relació, així com de la integració i el sentiment de pertinença
del menor dins del seu context familiar.
- Proposar pròrroga o modificació de mesures de protecció
- Derivar els usuaris als serveis de l’àmbit pedagògic, i fer-ne el seguiment
- Supervisar les visites entre els menors i les famílies biològiques
- Participar en reunions de seguiment amb les diferents unitats, serveis o institucions.
6. Col·laborar amb les diferents àrees, serveis, entitats públiques i privades del seu àmbit territorial en les tasques de detecció,
prevenció, informació, valoració, tractament i integració del menor.
- Assessorar a professionals d’altres serveis o institucions.
- Elaborar informes tècnics de proposta, seguiment o derivació a altres serveis de la xarxa, entre d’altra documentació tècnica
- Col·laborar amb serveis específics del Departament de Justícia que atenen al menor que es troba sota una mesura judicial
- Elaboració d'informes i dictàmens de caràcter tècnic que demani l'ICASS.
- Col·laborar en la prevenció i detecció de les situacions de risc social.
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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