Pepa González Lara
Santa Coloma de Gramenet, 08924 (BCN)

Titulació reglada
1999 Diplomada en Educació Social. Facultat de Pedagogia, Universitat de Barcelona.

Altres formacions i jornades específiques
2010 Jornada 15 anys dels programes de suport als joves tutelats i extutelats: la igualtat
d’oprtunitats, un repte per a les administracions públiques.
2011-2012 Curs de formació de formadors sobre “METODOLOGIA D’INTERVENCIÓ PER AL
PROGRAMA “APRENDRE JUNTS, CRÉIXER EN FAMÍLIA” DE LA FBLC, EN CONVENI AMB
LA FUNDACIÓ Bosch i Gimpera de la Universitat de Barcelona.
2013

Programa de desenvolupament directiu. CeiCe, Gestió Integral de Recursos Humans.

Experiència Professional en pràctiques
1996-1997 CITE(Centre per a persones immigrades i treballadors estrangers).
Educadora social en pràctiques (UB). Assessorament sociolaboral a persones immigrades i
activitats diverses del funcionaments de l’entitat (gestions administratives i atenció d’usuaris).

1997-1998 CRAE Llars Infantils Casa de Sant Josep. Educadora en pràctiques (UB).
Suport en les tasques quotidianes de la llar, seguiment de casos i participació en coordinacions
internes i externes de l’entitat.
1999 PROGRAMA ACTIVA’T (GRAMEIMPULS S.A)- INSERCOOP, SCCL (Barcelona).
Educadora social en pràctiques (300h). Assessorament sociolaboral a persones en situació de
risc i fragilitat social, recerca activa d’orientació formativa i professional. Treball comunitari i en
xarxa amb d’altres entitats i serveis del territori.

Experiència laboral
1999-2000 INSERCOOP, SCCL (Barcelona). Educadora social. Cooperativa d’iniciativa
social per a col·lectius de persones en situació d’especial dificultat.
2000-2018 CENTRE OBERT RIALLES- FUNDACIÓ CHAMPAGNAT (Santa Coloma de
Gramenet).
Trajectòria professional a l’entitat:
2000-2008 Educadora Social referent dels grups de petits (3-6 anys) i mitjans 2 (8-9 anys).
Organització, programació i participació del Casal d’estiu de ciutat “Aprendo y me divierto”.
2008- 2013 Sotsdirectora i educadora social referent del Projecte EL PUNT(2008-2010) i
de la Llar Champagnat Santa Coloma (2008-2010), educadora social referent de la secció
jove (12-18 anys) de Centre Obert (2010-2013). Coordinació i realització del programa
d’atenció a infants i famílies “Aprendre Junts, Créixer en família” de Caixa Proinfància.
Supervisió i coordinació del programa CPI de l’entitat. Coordinació, organització, programació i
participació del Casal d’estiu de joves de l’entitat.
2013- 2016 Directora de l’entitat. Disseny, implantació, supervisió i avaluació dels diferents
projectes de l’entitat ( recurs socioeducatiu de medi obert de caràcter preventiu per infants,
joves i famílies de CENTRE OBERT, Projecte de ciutat XELA per a infants i joves (6-16 anys)
amb diversitat funcional TEA,TMG i RM, Servei EL PUNT de suport , orientació i
assessorament per a persones joves (18 a 30 anys) en situació d’alt risc social, LA NOTAestudi de gravació, formació i producció musical per a joves en situació de risc, D’Xiquets esplai

de cap de setmana per a infants de 6 a 12 anys, Llar Champagnat Santa Coloma (recurs
residencial d’alta autonomia i de caràcter socioeducatiu per a joves de 18 a 21 anys ex tutelats
derivats de l’ASJTET). Supervisió i coordinació del programa CPI de l’entitat. Coordinacions i
treball en xarxa i sociocomunitari amb els diversos agents socials, entitats i serveis locals i de
l’administració pública.
2016- 2018 Sotsdirectora i educadora social referent de la secció jove (12-18 anys) de
Centre Obert. Supervisió i coordinació del programa CPI de l’entitat. Coordinació, organització,
programació i participació del Casal d’estiu de joves de l’entitat.

Altres funcions professionals a l’entitat:
- Cap de pràctiques d’alumnes del Grau d’Educació Social (2002-2013) de la Universitat
Ramon Llull, Universitat de Barcelona i UOC.
-Cap de pràctiques d’alumnes del CFGS d’Integració Social de l’IES La Bastida (2008-2013) i
del Centre d’Estudis Roca.
- Coordinadora de l’alumnat de pràctiques de l’entitat (2013-2016).
- Participació en plataformes de reflexió i treball entorn a la infància i l’adolescència de la ciutat
(EREIA- Equip de Reflexió entorn a la infància i l’adolescència).
- Formadora interna d’educadors socials maristes de la Fundació Champagnat.
- Formadora del programa “Aprendre Junts, Créixer en Família” de Caixa Proinfància.
Universitat de Barcelona, La Laguna, Las Palmas de Gran Canaria y Lleida (2011-2012).
- Xerrades de sensibilització sobre Voluntariat Social a través del PUNT del VOLUNTARIAT per
a alumnat dels CFGS d’Integració Social de l’IES La Bastida (2011-2016).
- Ponent del projecte ELPUNT- acompanyament per a joves en situació d’alt risc social a les
trobades de Centres Oberts de FEDAIA (2010).
- Píndoles formatives de la diplomatura d’Educació Social sobre la funció dels educadors
socials en els recursos preventius de Medi Obert per a infants, joves i famílies en situació de
risc i vulnerabilitat social. Universitat Ramon Llull (2007-2009). Barcelona.
- Seguiment, supervisió i avaluació de joves i adults en procés de realització de PBC i TBC a
l’entitat.

Aptituds personals i altres capacitats
Persona de tracte accessible i afable.
Sentit de la responsabilitat i implicació en les funcions professionals.
Oberta al diàleg i amb capacitat d’escolta activa.
Facilitat pel treball en equip i la gestió i l’acompanyament d’equips professionals i humans.

