XI Jornades d’Infància i Educació Social
Repensant el sistema de protecció
des de les bones pràctiques
El sistema de protecció a la infància i l’adolescència a Catalunya passa
per moments de gran complexitat. A la presència d’un, cada cop major,
nombre d’infants i adolescents amb anomenats comportaments disruptius,
greus dificultats en la construcció del vincle i problemes de salut mental de
diversa consideració, cal sumar l’arribada en gran quantitat d’adolescents
estrangers sense referents familiars, assumida també per un sistema de
protecció amb poca capacitat de resposta.

Programa
08.30h

Recepció i acollida

09.00h

Benvinguda i presentació institucional
A càrrec de Maria Rosa Monreal. Presidenta del CEESC.

09.15h

Ponència d’obertura: “L’educador social: lidiant amb la
complexitat per a garantir els drets dels infants tutelats”
A càrrec de Begoña Román, doctora en Filosofia per la
Universitat de Barcelona.

10.30h

Panell de bones pràctiques
10.30h “La psicoteràpia assistida amb animals amb infants
acollits en Centres de Protecció: un recurs complementari”.
Amb Laura Oliva i Daniel Tejedor, de Connecta Dogs.

Desbordats per la rapidesa en què tenen lloc els esdeveniments, i sense
gairebé temps per reaccionar, sovint els equips i els mateixos professionals
hem quedat ancorats en una certa queixa que, si bé la majoria de vegades
està plenament justificada, sovint ens atrapa i ens impossibilita prendre
la distància suficient per poder donar respostes adequades –que no
solucions– a la realitat que tenim al nostre davant.

11.15h Pausa i esmorzar
11.45h “Espais de reflexió. Ètica: possibilitats, perills i reptes”.
Amb Joan Canimas, doctor en Filosofia.
12.30h “Pràctiques restauratives en centres de protecció. Un
canvi d’enfocament en la mirada de l’altre”.
Amb Ferran Erra, mestre i educador social.

Les Jornades d’Educació Social i Infància d’enguany pretenen aportar
elements de reflexió i millora, des de la perspectiva de les bones pràctiques,
als professionals de l’àmbit de la protecció a la infància.

Modera: David Román, membre del Col·lectiu professional
de Protecció a la Infància i l’Adolescència del CEESC.

Divendres, 4 de maig de 2018
La Cuina de l’Espai Francesca Bonnemaison
Sant Pere Més Baix, 7. Barcelona
10 € persones col·legiades i/o amigues del CEESC
15 € persones no col·legiades
Inscripcions fins al 30 d’abril a www.ceesc.cat
El preu inclou l’esmorzar
S’entregarà certificat d’assistència

#11JIES

13.00h

Torn obert de paraules

13.15h

Ponència de tancament: “Repensant el sistema de
protecció: la perspectiva del benestar”
A càrrec de Carme Montserrat, professora i vicedegana de la
Facultat d’Educació i Psicologia de la Universitat de Girona.

14.15h

Tancament i cloenda
A càrrec de Carmen Redondo i David Román, membres del
Col·lectiu professional de Protecció a la Infància i l’Adolescència
del CEESC i de Maria Rosa Monreal, presidenta del CEESC.

Qui és qui a les #11JIES
Begoña Román Maestre

Joan Canimas Brugué

Doctora en Filosofia per la Universitat de Barcelona. Professora
al Departament de Filosofia de la Facultat de Filosofia de la
UB. Membre del grup consolidat de recerca de la Generalitat
de Catalunya “Aporia: Filosofia contemporània, ètica i política”.
Presidenta del Comitè d’Ètica de Serveis Socials a Catalunya,
vocal del Comitè de Bioètica de Catalunya, i membre del Comitè
d’Ètica Assistencial de l’Hospital Clínic.

Doctor en Filosofia, Màster en Bioètica i Dret i Màster en Ètica
Aplicada a l’Acció Social. Professor de la UdG i de la UOC
d’ètica aplicada. Vocal del Comitè d’Ètica dels Serveis Socials
de Catalunya, del Comitè d’Ètica Assistencial de l’Institut
d’Assistència Sanitària i del Comitè d’Ètica i de la Recerca i la
Bioseguretat de la UdG. Expert en ètica aplicada a l’acció social,
psicoeducativa i sanitària i en filosofia de l’educació.

Laura Oliva Trastoy

Ferran Erra Mas

Graduada en Psicologia, Màster en Psicologia General Sanitària
i Màster en Psicologia Forense. Responsable del Departament
de Psicoteràpia i Investigació de l’Associació Conectadogs, que
desenvolupa un projecte de psicoteràpia assistida amb gossos
per a menors acollits en centres de protecció, en col·laboració
amb el grup d’investigació Qualiker de la UPV-EHU, pioners a
nivell internacional en aquest àmbit.

Mestre i educador social. Especialitzat en pràctiques restauratives
i comunicació no-violenta. Ha dedicat un temps de la seva vida
a treballar d’educador en diferents centres de protecció a la
infància, i una altra part com a cooperant i consultor en projectes
de cooperació internacional. Treballa en el programa “Educant en
la responsabilitat” formant part de l’Equip de Menors Inimputables
de 14 anys, de la DGAIA.

Daniel Tejedor Tarriño

Carme Montserrat

Llicenciat en Psicologia per la Universitat Autònoma de Barcelona
i Màster en Intervenció Psicosocial. Des del 2014 ha participat
i/o coordinat equips d’Intervencions Assistides amb Animals en
col·lectiu de persones privades de llibertat, diversitat funcional i
infància. Ha impartit formacions relacionades amb la participació
de voluntaris en programes d’Intervencions Assistides amb
Animals.

Professora i vicedegana de la Facultat d’Educació i Psicologia de
la Universitat de Girona. Investigadora sobre temes d’infància i
joves des de l’Institut de Recerca sobre Qualitat de Vida (IRQV).
Ha participat en nombroses recerques i publicacions sobre drets i
protecció a la infància i joves extutelats, des del punt de vista dels
maltractaments, l’educació, l’acolliment, la pobresa i el benestar.
Col·labora amb universitats i xarxes d’àmbit internacional.

Col·lectiu Professional de Protecció a la Infància i
l’Adolescència del CEESC
Treballem pel disseny de respostes a les necessitats detectades
al sistema de protecció a la infància, tant aquelles que afecten els
i les professionals com les que afecten els drets dels infants i el
model de protecció en general.
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