Vides en crisi(s). Ètica, recerca
i creativitat. Transformem el
present construint el futur

[Recinte Fabra i Coats. Barcelona]
[22, 23 i 24 d’octubre de 2014]
[www.cssb.cat] [#CSSB14]
Organitzen:

Amb la col·laboració de:

22 d'octubre - ÈTICA
8:30 – 9:00

Recollida de documentació

9:00 – 9:30

Acte institucional d’inauguració
Conferència d’emmarcament

9:30 – 11:00

Cuestiones éticas en los servicios sociales


11:00 – 11:30

Maria Jesús Úriz Pemán, departament de Treball Social de la Universidad Pública de Navarra.

Esmorzar
Espai 2

EticaR. Un nou concepte? Respirar. Reflexionar. Repensar. Èticament
necessari. Models d'organització de comitès d'ètica i deontologia




11:30 – 13:30
Espais
simultanis, a
triar-ne un

Lola Lacuna, educadora social. Membre de la Junta de Govern del CEESC.
Núria Vendrell, psicòloga. Membre del COPC.
Maite Sullà, diplomada en Treball Social i llicenciada en Antropologia Social i Cultural.
Presidenta del Consell de Deontologia Professional del TSCAT.

Espai 3 (Inscripcions tancades)

Qüestions ètiques al voltant de l'ús de les xarxes socials




Mar Valverde López, secretària delegada de l’IMSS i advocada exercent especialista
en privacitat.
Jordi Bernabeu Farrús , psicòleg i educador. Servei de Salut Pública de l'Ajuntament
de Granollers. Professor del Grau d'Educació Social de la Universitat de Vic.

Espai 4 (Inscripcions tancades)

Taller: Cas pràctic. Decisions ètiques als Serveis Socials Bàsics


13:30 – 15:30

Sara Blasco Ariño, experta en formació sobre habilitats socials i en dinamitzar grups
de treball (tant organitzatius com de classe).

Dinar
Espai 5

Ètica i el tractament de la informació social als mitjans de comunicació



Roger Jiménez, president del Consell de la Informació de Catalunya.
Núria Carrera, treballadora social. Vicepresidenta de la Sectorial d’Acció Social,
Ensenyament i Humanitats de l’Associació Intercol·legial.
Beatriz Silva, periodista.



15:30 – 17:00
Espais
simultanis, a
triar-ne un

Espai 6 (Inscripcions tancades)

Ètica i gestió als Serveis Socials Bàsics


Joan Roma i Vergés, llicenciat en Psicologia per la UAB i en Filosofia i Lletres per la
UB. President d'INNOVA, Institut per a la innovació organitzativa i social. Consultor en
processos de transicions organitzatives i professionals.

Espai 7 (Inscripcions tancades)

Taller: Ordenar la nostra ètica, entre el cosmos i el caos




Maria Jose Moure López, treballadora social als SSB de l’Ajuntament de Sant Cugat.
Màster en Ètica Aplicada en Intervenció Social, Educativa i Sociosanitària.
Lola Lacuna Peralta, educadora social als SSB de l’Ajuntament de Sant Cugat. Màster
en Ètica Aplicada en Intervenció Social, Educativa i Sociosanitària.

Espai 8

Atenció social des dels moviments socials: dilema ètic?
HI participarà un representant de cadascuna d’aquestes entitats:

Can Batlló

Nou Barris Acull

Plataforma d’Afectats per la Hipoteca

17:30 – 19:00
Espais
simultanis, a
triar-ne un

Espai 9 (Inscripcions tancades)

Espai de reflexió ètica en les administracions


Margarida Coma Bosch, treballadora social. Màster en Ètica en la Intervenció Social.
Coordinadora de Serveis Socials Bàsics i responsable de la implementació de l'ètica en
el Consorci d'Acció Social de la Garrotxa.

Espai 10

La confidencialitat en la intervenció social: recomanacions del Comitè d’Ètica
dels Serveis Socials de Catalunya


Mercè Vidal Puig, llicenciada en Ciències de l'Educació. Inspectora de Serveis Socials
del Departament de Benestar Social i Família i secretària del Comitè d’Ètica dels
Serveis Socials de Catalunya.

19:00 – 19:30

Espai de conclusions: El dia en un clic

19:30 – 20:30

“De cartones y hombres”. Factoría Los Sánchez

23 d'octubre - RECERCA
Conferència d’emmarcament
9:00 – 10:30

Investigación y conocimiento para la intervención social: tareas pendientes


10:30 – 11:00

Fernando Fantova, consultor social.

Esmorzar
Espai 12

La recerca: un repte per als Serveis Socials Bàsics
S’hi presentaran les següents recerques:

Investigar amb serveis socials? Resultats i lliçons apreses de dues experiències

Recerca aplicada sobre les intervencions amb infància en risc des dels SSB

Escala de valoració sociofamiliar (modifica escala de Gijón). Treballadors socials d'Osona

Projecte Trànsit. La intervenció en persones amb conductes d’acumulació
patològiques en el marc dels Serveis Socials Bàsics

11:00 – 12:30
Espais
simultanis, a
triar-ne un

Espai 13

Els professionals dels Serveis Socials Bàsics fan recerca
S’hi presentaran les següents recerques:

Impacte en les famílies de Lleida dels canvis en la Renda Mínima d’Inserció

Incidència del descans temporal residencial en la qualitat de vida de la gent gran que
el fa servir al municipi de Martorell

Estudi sobre l'abordatge del maltractament infantil per negligència des dels SSB

Avaluació d’impacte del servei d’educadors de carrer de l’Ajuntament de Sant Adrià
del Besòs i la Fundació IReS

L’impacte del Centre Obert en el desenvolupament socioeducatiu dels seus usuaris

Programa Interxarxes

Espai 14 (Inscripcions tancades)

Taller: Aspectes ètics a tenir en compte en la recerca en ciències socials


Joan Canimas i Brugué. Filòsof. Coordinador científic de l'Observatori d'Ètica Aplicada
a l'Acció Social, Psicoeducativa i Sociosanitària. Membre del Comitè d’Ètica de Serveis
Socials de Catalunya i del Comitè d'Investigació Clínica de l'Institut d'Assistència
Sanitària.

12:30 - 13:30

Presentacions visuals de la tasca dels professionals amb possibilitat de poder
parlar amb els autors dels projectes

13:30 – 15:30

Dinar
Espai 16

Formes de ser i fer recerca





Ferran Casas, catedràtic de Psicologia Social i membre de l’Institut de Recerca sobre
Qualitat de Vida de la Universitat de Girona.
Marta Llobet Estany, doctora en Sociologia i diplomada en Treball Social per la UB.
Professora al departament de Treball Social i Serveis Socials de la UB. Investigadora
associada al centre de recerca CREMIS de Montréal).
Carme Panchón Iglesias, professora de la UB i sotsdirectora del CIIMU.

Espai 17

Presentació de projectes avaluats en Serveis Socials Bàsics
15:30 – 17:00
Espais
simultanis, a
triar-ne un

S’hi presentaran els següents projectes:

Anem Junts

Camaleoning

Vilafranca Inclusió

Intervenció psicosocial amb famílies dins de l’àmbit escolar

Projecte Talent Humà. Empoderament i capacitació de persones en situació de
vulnerabilitat social.

Tastet d'oficis.

Espai 18 (Inscripcions tancades)

Taller: El paper de les revisions sistemàtiques de la literatura científica.
Prendre decisions basades en l'evidència


17:00 – 17:30

Jordi Sanz, doctor en Sociologia per la Universitat de Lancaster, diploma d’Estudis
Avançats en Psicologia Social per la UAB. Analista a l’Institut Català d’Avaluació de
Polítiques Públiques.

Pausa

Espai 19
Importància i tipus d'avaluació


17:30 – 19:00
Espais
simultanis, a
triar-ne un





Xavier Úcar, catedràtic de Pedagogia Social a la UAB. President de la Societat
Iberoamericana de Pedagogia Social (SIPS) i president de la Coordinadora per a
l'Animació Sociocultural de Catalunya (CASC_CAT).
Miquel Gómez, doctor en Pedagogia, professor de la UB i expert en temes
d’avaluació de serveis i programes socials.
David Casado, analista a l’Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques.
Sophie Robin, sòcia fundadora de Stone Soup Consulting.

Espai 20
Experimentant l'avaluació participativa





Héctor Núñez, educador social i pedagog. Investigador al Departament de Pedagogia
Sistemàtica i Social de la UAB. Expert en avaluació participativa d’accions
comunitàries.
Alexandra Dufour, tècnica comunitària del Pla de Desenvolupament Comunitari de
Badia del Vallès.
Iván Sanz, veí de Badia del Vallès participant al procés d'avaluació participativa.

Espai 21 (Inscripcions tancades)
Taller: Com aprendre a fer recerca aplicada des del treball social?


Violeta Quiroga, departament de Treball Social i Serveis Socials de la Universitat de
Barcelona.



Adela Boixados, departament de Treball Social i Serveis Socials de la Universitat de
Barcelona.

19:00 – 19:30

Espai de conclusions: El dia en un clic

19:30 – 20:00

“Contes tacats de cendra”. PauLove.

24 d’octubre - FUTUR
Conferència de cloenda
9:00 – 10:30

Serveis Socials: la dimensió ideològica i política

10:30 – 11:00

Esmorzar

11:00 – 12:30

“Educador social en Alaska. Take away”. Factoría Los Sánchez.

12:30 – 13:30

Espai de conclusions: El Congrés en un clic

13:30 – 14:00

Acte institucional de cloenda



Begoña Román, professora d'Ètica a la Facultat de Filosofia de la Universitat de
Barcelona. Presidenta del Comitè d'Ètica de Serveis Socials de Catalunya.

Podeu fer les inscripcions a través d’aquest formulari.
 Membres del CEESC, COPC i TSCAT: 40 €
 Altres professionals: 60 €
 Estudiants i persones a l’atur: 25 €
Cal fer l'ingrés al número de compte ES78 0081 0057 3600 0190 8999 i enviar-nos el comprovant de pagament a l'adreça
electrònica mailto:secretariatecnica@cssb.cat. Al concepte, si us plau, feu que hi figurin el vostre nom i cognoms i l'etiqueta
#CSSB14. No es considerarà feta la inscripció ni se us adjudicarà plaça als espais triats fins que no hagueu fet el pagament.

