
 
 

Convocatòria per a la presentació de projectes/experiències  
Data límit: 15 de setembre 

 
VI Sessió Tècnica de Compartim el que fem  

en Treball Social de La Unió 
20 de novembre de 2019. De 9.00h a 14.00h 

Lloc: Sala d’actes de La Unió  
Carrer Valencia 333, pl. baixa, 08009 Barcelona 

 
 
 

 
Temàtica 
Compartim el que fem 
Es podran presentar projectes/experiències vinculades a tots els àmbits professionals d’atenció 
a les persones, on intervé el professional en Treball Social i on és mostrin noves maneres de fer, 
alhora de donar resposta a les necessitats i demandes de les persones.  
 
Participants 
Poden participar tots els professionals de Treball Social  que pertanyin a entitats del sector 
salut i social de Catalunya.   
 
Requisits  
Els projectes/experiències podran ser presentades en format lliure i hauran d’incloure els 
punts següents: 

 Introducció   

 Explicar la idea, projecte o experiència innovadora 

 Com s’ha transformat aquesta idea en acció 

 Quin resultats s’han obtingut  

 Conclusions 
 
Cal enviar a l’adreça electrònica: peparomero@uch.cat:  

 el resum de l’experiència, tipus abstrac 

 en format Word 

 amb extensió màxima d’una pàgina mida DinA4.  

Cada experiència haurà d’anar precedida per un full-portada, on s’haurà d’indicar:  

 el títol del projectes/experiència 

 els autors 

 la persona que farà la comunicació oral 

 el centre al qual pertany 

 les dades de contacte, telèfon i correu electrònic.    

Data límit d’enviament el 15 de setembre de 2019.  

Bases per a la presentació de projectes/experiències innovadores 

mailto:peparomero@uch.cat


 
 

Es valoraran tots els projectes/experiències rebudes i és seleccionaran 8 projectes per ser 
presentats en el marc de la VI Sessió Tècnica de Compartim el que fem en Treball Social.  

Els autors dels projectes seran informats de la decisió del Comitè Científic, 10 dies després de 
la finalització del termini de presentació dels resums dels projectes (27 de setembre).  
L’enviament dels resums implica l’acceptació de les normes de presentació.  

Criteri i mètode d’avaluació  
 

 Ser concís i concret   

 Quin problema resolt la vostra idea, projecte i/o experiència innovadora i perquè es 
important 

 Focalització (implicats) i a qui va dirigit  

 Grau d’innovació: es mesura el concepte novetat o renovació que aporten les 
experiències, considerant que una innovació és un canvi que s’introdueix per a millorar 
allò que fem   

 Qualitat metodològica 

 Impacte dels resultats  

 Replicabilitat  

 Durant la jornada s’avaluaran les exposicions orals lliures 
 
 
Barcelona, 4 de juliol de 2019 
 
 
Col·labora: 
 

 
 
 
 


