GERMÁN RODRÍGUEZ
EDUCADOR SOCIAL

EXPERIÈNCIA LABORAL
PERFIL
Soc educador social especialitzat en
el
desenvolupament de la resiliència, la gestió
emocional i el benestar mental. He treballat
formant part de grups multidisciplinaris i he
elaborat i implementat diversos projectes
socioeducatius
dirigits
a
infància,
adolescència
i
famílies.
Aquestes
intervencions han estat recolzades sobre un
treball reflexiu, introspectiu i creatiu, amb
l'objectiu de facilitar el desenvolupament de
les qualitats humanes i d'una socialització
satisfactòria i saludable.

Educador a l'Escola Terapèutica Bellaire
1996/2013

Elaborar, portar a terme i avaluar Programes
Individualitzats amb objectius tant pedagògics com
terapèutics, emmarcats dins un equip multi-disciplinar
format per educadors socials, psicòlegs, psicopedagogs,
logopedes i mestres.
També vaig elaborar programes de creació artística,
relacionats amb la música, les audiovisuals i l’expressió
escrita.

Educador i creador del Projecte CREC
COMPETÈNCIES

2015/17

. Capacitat comunicativa
. Empatia
. Acompanyament i empoderament de grups
. Disposició a l'aprenentatge
. Resolució de conflictes
. Capacitat de lideratge
. Responsabilitat, fiabilitat i capacitat de
reflexió i autocrítica

Intervenció socioeducativa dirigida a infància i
adolescència de famílies de serveis socials adaptada a
les seves necessitats, recolzada en eines creatives i en
un acompanyament emocional.

IDIOMES

Elaboració
i
implementació
de
projectes
socioeducatius dirigits a infància, adolescència i
famílies en risc d’exclusió social. Coordinació del treball
en xarxa amb els diferents agents educatius
municipals.

. Castellà i català llengües maternes (nivell C)
. Anglès nivell mitjà

INFORMÀTICA
. Sistema Operatiu Windows i MAC OS X
. Programes d'editatge de música i video
(Cubase, Adobe Premiere, etc..)
. Creació de continguts i pàgines web (Wix,
Wordpress, Canva, etc..)
. Xarxes socials (Instagram, Facebook, etc..)

CONTACTE
677039819
germanrodriguezvicente@gmail.com
Perfil LinkedIn
Cerdanyola del Vallès - Barcelona

Coordinador/educador de carrer (Suara
Cooperativa)
2018/19

Primera implementació pilot del currículum “Social,
Emotional and Ethical Leaarning (SEEL)” elaborat per
l'Universitat d’ Emory a USA e l'escola pública El Dofí.

Formador
2019/21

He treballat com a formador a l’Espai Refugi oferint
tallers i cursos dirigits a alumnes de l’ESO, alumnes de
Cicles Formatius i a pares, mares i famílies, en matèria
de desenvolupament d’una empatia saludable i de
gestió d’emocions i conflictes.
Estic acreditat per la Foundation for Developing
Compassion and Wisdom (FDCW) per facilitar els
cursos "Building Balance Empathy" i "Unlocking your
Potential"

FORMACIÓ

- Diplomatura en Educació Social
(UNED - 2008/2012)

- "Masters Program in Buddhist Studies"
(Istituto LTK, Itàlia - 2015/2021)

EXPERIÈNCIA LABORAL
Casa d'Infants (FASI)
2020

Educador social a la Casa d’Infants de Badalona dins un
equip multidisciplinar d’intervenció familiar sistèmica.

Educador i creador del Projecte Musikem
- “Building Balance Empathy” i "Unlocking your
potential"
(FDCW, Londres - 2019/2020)

- Diplomatura en Direcció Cinematogràfica
(Centre d'Estudis Cinematogràfics de Catalunya1998/2001)

- Estudis de música clàssica i moderna
(vàries institucions - formació continuada)

2016/17

Elaboració
i
implementació
d'un
projecte
socioeducatiu/creatiu vinculat a Serveis Socials de
l'Ajuntament de St. Iscle de Vallalta.

L’Interruptor SCCL
2007/08

Elaboració i implementació d’activitats dirigides a nens
i nenes usuàries d’un Esplai d’educació especial.

Professor de música (Institut Forat del Vent)
2007/08

Realització del taller de música extraescolar dirigit a
alumnes de l’ E.S.O.

REFERÈNCIES
- Espai refugi: https://www.espairefugi.com
- Projecte CREC: https://projectecrec.com
- Acreditació “Building Balance Empathy” i "Unlocking Your Potential":
https://www.compassionandwisdom.org/facilitator/2016/12/14/german-faxgbcincente

