
 

CENTRE ÀMBITS (Tasques) REQUISITS 

 
Hospital Sant Joan de Déu 
Barcelona 

 
- Infància hospitalitzada  
- Salut mental 
- Diversitat funcional (discapacitat intel·lectual) 

 

 
Majors de 18 anys i menors de 60 anys 
Excepció: període vacacional (juliol i agost) a partir de 
16 anys.  
Ubicació: Esplugues de Llobregat - Barcelona 

 
Parc Sanitari Sant Joan de Déu 

 
- Persones adultes hospitalitzades 
- Salut mental 
- Diversitat funcional (discapacitat intel·lectual) 
- Persones grans / dependència 
- Soledat i final de la vida 

 
 

 
A partir de 16 anys. 
Ubicació: Sant Boi de Llobregat 

 
Sant Joan de Déu Serveis 
Sociosanitaris 

 
- Persones adultes hospitalitzades 
- Salut mental 
- Persones grans / dependència 
- Soledat i final de la vida 

 

 
Majors de 16 anys. 
Ubicació: Esplugues de Llobregat 

 
Fundació Germà Tomàs Canet 
 

 
- Persones adultes hospitalitzades 
- Salut mental 
- Persones grans /dependència 
- Persones en situació d'exclusió social o 

sensellarisme 
 

 
Majors de 22 anys. 
Ubicació: Sant Boi de Llobregat i Baix Llobregat 
 
 



 

 
 
Llar Sant Joan de Déu 
(Gestiona Fundació Germà Tomàs Canet) 

 
 

- Persones en situació d'exclusió social o 
sensellarisme 

-  Persones migrants i refugiades 
 

 

 
 
Majors de 18 anys 
Ubicació: Manresa 

 
Hospital Sant Joan de Déu   
Palma / Inca  

 
 

- Discapacitat (física i intel·lectual) 
- Persones grans / dependència 
- Soledat i final de la vida 

 

 
 
Majors de 18 anys 
En discapacitat tasques relacionades amb 
neurorehabilitació i traumatologia 
Ubicació: Palma i Inca 
 

 
 
Sant Joan de Déu Terres de Lleida 

 
- Salut mental 
- Diversitat funcional (discapacitat intel·lectual) 
- Persones en situació d'exclusió social o 

sensellarisme 
- Joves migrats sols  

 
Majors de 18 anys.  
En campanyes de sensibilització a partir de 16 anys  
Ubicació: Lleida i Almacelles 

Sant Joan de Déu Serveis Socials  
Barcelona 

 
- Persones en situació d'exclusió social o 

sensellarisme 
 
 

 
Majors de 18 anys 
Ubicació: Barcelona 



 

 
Fundació Sant Joan de Déu Serveis 
Socials Mallorca 

 
- Persones en situació d'exclusió social o 

sensellarisme 
- Assessorament jurídic 

 
Majors de 18 anys 
Aula-estudi (universitaris o estudiants) 
Programes lúdics (joves) 
Assessoramiento jurídic (llicenciats en dret)  
Ubicació: Palma de Mallorca 
 

 
 
Fundació Bayt al-Thaqafa 

 
- Docència de castellà a persones adultes i/o 

joves 
- Orientació ocupacional 
- Reforç escolar 
- Acollida social 

 

 
Majors de 20 anys 
Dos dies de disponibilitat a la setmana 
Capacitat d'acompanyar sense dirigir 
Capacitat de treball en equip 
Ubicació: Barcelona 

 
 
Hospital San Juan de Dios – 
Zaragoza 

 
 

- Persones adultes hospitalitzades 
- Persones grans / dependència 
- Soledat i final de la vida* 

 
 
Majors de 16 anys 
*Major de 18 anys en cas de Soledat i final de vida. 
Ubicació: Zaragoza 

 
Fundació SJD d’Atenció a la 
Dependència 
 

 
- Persones grans / dependència 
- Formació 
- Suport emocional i social, dinamització 

activitats d'oci (comunitats religioses) 
- Acompanyament.  
- Suport a gestió.  
 

 
Majors de 18 anys 
Persones sensibilitzades amb la cura de les persones 
grans i malaltes 
Ubicació: Barcelona 
 



 

 
Fundación Jesús Abandonado 
Murcia 

 
- Persones en situació d'exclusió social o 

sensellarisme 

 
Majors de 18 anys 
De 16 a 17 anys, acompanyats d'adult (pare, mare, 
tutor) 
Ubicació: Múrcia 
 

 
Obra Social Sant Joan de Déu 
(Solidaritat SJD – transversal) 

 
- Tasques de sensibilització, captació de fons, 

gestió i comunicació. 
- Producte solidari 
- Gestió del coneixement 

 

 
Majors de 18 anys 
En campanya Magic Line, a partir de 16 anys. 
Ubicació: Barcelona 
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