
JORNADES 
SOBRE  BONES 
PRÀCTIQUES: 
INFÀNCIA 
I ADOLESCÈNCIA 
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Algunes reflexions a l’entorn 
de la presa de decisions 
en infància i adolescència en risc

 28 de novembre, 5 i 12 de desembre del 2019  

Centre Cívic La Salut
Av. Marquès de Sant Mori, s/n 

De 9 a 13.30 h
Badalona

Amb la col·laboració de:



OBJECTIUS I PROGRAMA
Millorar la preparació de cadascun dels professionals per poder 
donar la resposta adequada a les necessitats dels infants i ado-
lescents en risc des de la seva especificitat professional. 
Promoure respostes que incloguin, prevegin, recullin, reconeguin 
una orientació ètica comuna i que estiguin alineades amb el prin-
cipi de l’interès particular superior de l’infant, allunyant-nos de les 
pautes generals. 
Impulsar pràctiques que incloguin, prevegin, recullin, reconeguin 
la construcció de les respostes adequades en xarxa i amb un 
abordatge interdisciplinari. 

MARC JURÍDIC LEGAL SOBRE INFÀNCIA EN RISC 
28 DE NOVEMBRE

Clarificar circuits, conceptes i terminologia jurídica bàsica 
relacionada amb l’àmbit de la infància en risc. 

A càrrec d’ Anna Díez. Llicenciada en dret, educadora i 
criminòloga.
Jutgessa substituta dels Jutjats de la Seu D’Urgell i fiscal 
substituta a Badalona. Professora de pràctica jurídica del 
Col·legi de l’Advocacia, de la Facultat de Dret i de l’Escola 
de Policia. Jurista de la DGAIA.

INTRODUCCIÓ A L’ÈTICA APLICADA EN LA INTERVENCIÓ 
EN SERVEIS SOCIALS 
5 DE DESEMBRE 

Com resoldre problemàtiques ètiques en la intervenció 
en Serveis Socials. Donar, aclarir, comentar... continguts i 
pautes que permetin abordar problemàtiques ètiques en 
l’àmbit de l’acció social, psicoeducativa i sociosanitària.

A càrrec de Joan Canimas. Doctor en filosofia. Màster en 
bioètica i dret. Professor de la Universitat de Girona i pro-
fessor col·laborador de la Universitat Oberta de Catalunya 
i de la Universidad Pública de Navarra. Vocal del Comi-
tè d'Ètica dels Serveis Socials de Catalunya i del Comitè 
d'Ètica i de la Recerca i la Bioseguretat de la Universitat de 
Girona, entre altres.

CONSTRUCCIÓ DE CASOS I TREBALL EN XARXA 
12 DE DESEMBRE

L’abordatge interdisciplinari i el treball en xarxa: les 
respostes que construïm a les problemàtiques (qües-
tions, dificultats, dilemes, plantejaments, exercicis...) i 
reptes que planteja l’atenció a les infàncies i adoles-
cències en risc. 

A càrrec de Graciela Essebag. Psicòloga clínica, psicoana-
lista. Directora de la revista L’Interrogant. Publicació de Salut 
Mental.
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