
III JORNADA DE TREBALL SOCIAL 
AMB INFÀNCIA I FAMÍLIES

INTERCANVI DE BONES PRÀCTIQUES

Adolescència i Treball social:
prevenció, acompanyament i intervenció

Barcelona, 12 de maig de 2017

Data: 12 de maig de 2017
Hora: 9h a 14h
Lloc: La Sala de l’Espai Francesca Bonnemaison  (Sant Pere Més Baix, 7 de Barcelona)

Drets d’inscripció:
Col·legiats/des i precol·legiats/des del TSCAT: GRATUÏT
No col·legiats del TSCAT i altres professionals: 20€
Estudiants de Grau: 10€ (prèvia acreditació)

Formalitza la teva inscripció aquí

Aquesta jornada té atorgat el Reconeixement d'Interès Sanitari amb número de
registre 9002S/81/2017 i data 11 d’abril de 2017

www.tscat.cat

www.facebook.com/TSCAT.cat @treballsocial1    

http://www.tscat.cat/content/iii-jornada-de-treball-social-amb-infancia-i-families-intercanvi-de-bones-practiques
http://www.facebook.com/TSCAT.cat


PRESENTACIÓ:

En aquesta III Jornada, organitzada per la Comissió d’Infància i Família del
Col·legi, volem posar la nostra mirada en els adolescents, sovint eclipsats per la
infància a nivell polític i assistencial.
Volem compartir i reflexionar sobre el rol que juga l’adolescent en el moment
actual i com, des del treball social i sumats a altres disciplines, liderem o
col·laborem en projectes d’atenció dirigits exclusivament a aquest col·lectiu en
diferents circumstàncies i situacions.

Enguany també hem obert la Jornada a professionals d’altres disciplines. Us
convidem a compartir aquest espai per construir junts.

Comissió d’Infància i Família del Col·legi

PROGRAMA:

09.00h Acreditació i lliurament de la documentació

09.15h Benvinguda a càrrec de Núria Carrera, degana del Col·legi Oficial de Treball Social
de Catalunya (TSCAT), i de David Nadal, referent de la Comissió d’Infància i Família del
TSCAT.

09.30h Ponència inaugural ‘El lugar de los adolescentes en la sociedad actual’, a càrrec
del Dr. Javier Elzo, Catedràtic emèrit de Sociologia de la Universidad de Deusto.
Relator: Josep Maria Torralba, membre de la Comissió d’Infància i Família

10.30h Pausa

11.00h Taula rodona Prevenció
Relator: Albert Frago, membre de la Comissió d’Infància i Família.

 ‘Consulta jove: Prevenció en Salut mental per a adolescents’, a càrrec de Berna
Vilarreal, treballadora social de l’Hospital de Dia per a Adolescents de la Fundació
Hospital Sant Pere Claver.

 ‘Tallers Kidstime, una intervenció familiar sobre els efectes del trastorn mental
parental’, a càrrec de Trinidad Sánchez, treballadora social del CSMIJ de Castelldefels i
formadora dels tallers Kidstime.

 ‘L’educació sexual entre joves... Estem responent a les seves expectatives i
necessitats reals?’, a càrrec de Francina Costa, treballadora social i responsable de
l’Àrea de Formació i Prevenció de SIDA STUDI.

12.15h Taula rodona Acompanyament i intervenció
Relator: David Rodríguez, membre de la Comissió d’Infància i Família.

 ‘El treball social als centres d’acolliment: una mirada apreciativa de la intervenció’, a
càrrec de Carol Sallent, treballadora social i coordinadora pedagògica de l’àrea
residencial de la Fundació IDEA.

 ‘Claus per la intervenció amb joves tutelats: extutelat versus educador’, a càrrec de
Jalal El Aamri, jove atès per l’Associació i Mercè Garet, educadora social de l’Associació
Punt de Referència.

 ‘SOAF: un espai universal per famílies’, a càrrec de Lluïsa Berrozpe, treballadora social
del Servei d’Orientació i Acompanyament a Famílies de la Fundació Trinijove.

13.30h Cloenda a càrrec de Carlos Alarcón i Mati González, membres de la Comissió
d’Infància i Família.


