
CASO 1

Familia con expedente aberto en servizos sociais tralo seu traslado recente ó concello de Sada dende
ó concello de  Ordes.

A unidade familiar está composta por Elena, de 24 anos de idade, xunto ca súa parella, Antonio de
27 anos e os dous fillos de ambos, Antonio de 2 anos e Bernardo de 9 meses. Todos eles de etnia
xitana.

Elena está embarazada de catro meses, non traballa fora da casa e adica o seu tempo a atender ós
fillos e o fogar. A súa parella está en desemprego ,  non ten experiencia laboral.  Ningún dos dous
rematou a ESO. 
 
Residen nunha vivenda de aluguer, custo mensual 250 €. A vivienda distribuese en pranta baixa
onde está o cuarto de baño ,   primeira pranta  na que está o cuarto principal (apréciase que o
colchón  e  as  mantas  están  en  malas  condicións)  e  ático,  no  que  tenden  a  roupa.  Dispón  de
equipamento básico mínimo  e reúne condicións de  habitabilidade.

A familia de Elena vive en Asturias , o seu pai percibe renta mínima e a súa nai non ten ingresos. Os
pais  e irmáns de Antonio viven en Santiago,  son perceptores de RISGA. No contan con  rede
familiar ou social de apoio.

Elena é perceptora de RISGA ( 543,66 €/mes), únicos ingresos da familia.Tramitouse  ó traslado da
prestación RISGA   con informe social para á area de inclusión  favorable.

Derivado ao programa de Educación Familiar por tratarse dunha familia vulnerable en risco de
exclusión social elabore un informe técnico con proposta de intervención socioeducativa. 

CASO 2

 O Programa de Educación Familiar ten entre os seus obxectivos prioritarios :

* Poñer a disposición das familias alternativas, información, recursos e itinerarios 
socioeducativos.
* Favorecer a integración, promoción e participación social das familias ou unidades de 
convivencia.
* Promover espazos de encontro de nais e pais enfocados á mellora das capacidades 
educativas e mellora das situacións detectadas.

Elabore  un proxecto  de  prevención e  intervención soieducativa  con rapaces  e  rapazas  de
idades comprendidas entre 11 a 16 anos ao obxecto de dar resposta a un grupo de nais e pais
que demandan intervención dende os servizos sociais por dificultades dos menores no ámbito
educativo  e  relacional,  asemade  da  conciliación  familiar  en  períodos  vacacionais  curtos
(Nadal, semana santa, entroido).


