Nom: Encarna Medel Garcia
Càrrec: Àrea Drets Socials
Formació

 Tècnic Especialista en Adaptació Social. Escola d'Educadors
Especialitzats Flor de Maig de la Diputació de Barcelona.
 Diplomatura en Educació Social. Universitat Ramón Llull.
 Postgrau "Subjecte i Vincle Social", Departament de Teoria i
Historia de la Universitat de Barcelona i pel Departament de
psicoanàlisi de la Universitat de París.
 Postgrau en gestió de la qualitat als centres de formació. Institut
català de Tecnologia.ICT.
Càrrec i funcions








Dirigir, coordinar i supervisar els Serveis i les unitats organitzatives que
integren l’Àrea, per tal d’assolir els objectius definits al Pla de Mandat i el
Pla Director de l’Àrea.
Liderar i desenvolupar els projectes, programes, contractacions i
actuacions de l’Àrea de Drets Socials.
Gestionar els recursos materials i econòmics assignats als serveis segons
els criteris establerts per l'organització i la legislació vigent.
Coordinar els equips de treball guiant a l'execució dels processos i
procediments de treball.
Analitzar, avaluar i fer seguiment de l’estat d’execució dels programes,
projectes, processos i pressupostos de l’Àrea.
Representar l’àrea dins dels diferents òrgans i serveis de l’ajuntament de
Rubí i davant altres institucions i administracions públiques.

Resum currículum








Professora col·laboradora del Grau d’Educació Social de la Universitat
Oberta de Catalunya. (2009-Actualitat)
Coordinadora de l’Àmbit de Polítiques Socials de l’Ajuntament de Rubí
(2015-2019)
Membre de l’equip d’Atenció Primària de Serveis Socials de
l’Ajuntament de Rubí. (2005-5015).
Formadora i Consultora d’equips professionals en diversos àmbits
socials i educatius (1995-2017)
Directora del Centre Residencial d'Acció Educativa per Adolescents
Les Flandes. Barcelona 1995-2000. Centre d’estudis i Projectes
Socials.
Direcció col.legiada de CEPS. Centre d’estudis i Projectes Socials




1995-2000.
Educadora Social al CAUI, Centre d'Acollida i Urgències per a Infants.
Centre col·laborador de la Direcció General d'Atenció al menor,
gestionat per INTRESS. Barcelona, 1991-1995
Sòcia fundadora de "Cap-i-Cua S.C.C.L." Cooperativa de gestió de
projectes educatius, en la que vaig desenvolupar diverses funcions de
coordinació i disseny de projectes socio-educatius. Cornellà, 1987.

Publicacions:










Autora del llibre; “Infancias Contemporáneas. Retos educativos.”
Editorial UOC. 2016.
Autora del libro; “Las Infancias en el nuevo milenio”. Ed. Magisterio.
2017.
Co-autora del Llibre “Acción socioeducativa con infancias y
adolescencias”. Ed. UOC, any 2011.
Co-autora del Llibre “Encrucijadas de la educación social”. Ed.
UOC.Barcelona, any 2010.
Autora del capítol “El Treball en Equip”. En Voces de la Educación Social.
Ed. UOC. 2011.
Co-autora del Llibre “Reinventar el vínculo educativo: Aportaciones
de la Pedagogía Social y del Psicoanálisis”. Ed. Gedisa a Barcelona,
any 2003.
Autora de l’Article “La Formació dels Educadors Socials com a espai
d’oportunitats”. Quaderns d’Educació Social nº 13. CEESC. 2009.
Autora de"Trenca el Silenci" Guia didàctica per a la prevenció i detecció
dels abusos sexuals. Publicat per la Diputació de Bcn, 2001.
Autora de l’article; ”El projecte educatiu individualitzat" publicat a la Revista
de Treball Social RTS, núm. 138, juny 1995, Barcelona

