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1. Justificació de la memòria
i de la programació 
 
L’objectiu d’aquesta memòria és recollir i avaluar la tasca educativa realitzada a la Llar Enric d’Ossó durant el període de 
setembre de 2014 a desembre de 2014. 

L’avaluació i anàlisi permet a l’equip educatiu prendre la perspectiva necessària respecte a la tasca realitzada amb les 
joves i als objectius plantejats a l’inici del període. 
 
L’elaboració de la memòria propicia, per tant, un espai de reflexió necessari a l’equip per tal de flexibilitzar i adaptar el 
projecte educatiu de la Llar a la realitat concreta i evolutiva de la jove que resideix a l’actualitat al pis. 

A partir de les conclusions i les reflexions incloses a la memòria, l’equip programarà noves accions pel 2015.

2. Característiques
generals del recurs
2.1 Característiques de l’habitatge 
 
L’entitat ha realitzat la seva tasca educativa durant el període esmentat al pis de la  Ctra. del Prat, que es va obrir l’any 
2007: Té capacitat per acollir 4 noies que inicien el seu procés d’autonomia. És un pis complet amb entrada independent 
i comunicat amb l’habitatge de la comunitat teresiana. En aquest recurs s’hi manté una presència educativa permanent 
durant tot l’any mitjançant les germanes de la comunitat. Les germanes formen el nucli adult acollidor i de referència 
juntament amb l’educadora-tutora.

3. Valoració general 
Dins del objectius que l’equip educatiu s’ha plantejat per a l’exercici actual hi ha primerament el de definir el funcionament 
del propi equip degut als canvis produïts en les seves components. S’ha fet necessari doncs, establir pautes de funciona-
ment i de coordinació per tal de realitzar una bona alineació amb els objectius educatius i de transmissió de valors propis 
de la Llar. 

Un altre objectiu treballat ha estat el de vetllar per què la relació de convivència entre l’equip educatiu i la usuària actual 
del pis es desenvolupés de forma satisfactòria i enriquidora per a totes. 

Ens vam proposar que a la finalització d’aquest trimestre els objectius marcats en el pla de treball individualitzat de la 
usuària actual del pis estiguessin prou integrats i acceptats en el seu dia a dia, de manera que, a final d’any, ella pogués 
plantejar-se millores concretes a desenvolupar. 

Hem tingut poc temps per realitzar aquestes accions però pensem que el perfil de la jove ha permès treballar i avançar bé 
en la línia que es proposava l’equip educatiu.

4. Anàlisi de la població atesa
4.1 Altes i baixes de la població atesa 

No s’ha produït cap.

4.2 Característiques de la població atesa 

Una jove etíope de 18 anys, estudiant de grau mitjà de serveis en restauració  a l’IES Escola d’Hoteleria i Turisme de Barce-
lona. Actualment no està en recerca de feina. Té tractament mèdic psiquiàtric.

4.3 Seguiment de la població atesa. 

Setmanalment, s’ha fet el seguiment del seu PEI que en aquest moment no contempla recerca de treball.


