Inscripció

Organització

L’heu de sol·licitar al formulari d’inscripció
[http://bit.ly/inscripCompartim1] fins al 20 de setembre
de 2017 inclòs. Al formulari, recordeu-vos de respectar
les instruccions per comunicar les vostres dades que
s’indiquen a l’aplicatiu, per garantir un bon funcionament
de la gestió de les activitats formatives.

cejfe.gencat.cat/compartim

Si trobeu dificultats per fer la sol·licitud d’inscripció en
línia, podeu contactar amb Formació Directiva i Nous
Programes enviant un missatge a
compartimcejfe.dj@gencat.cat indicant a l’assumpte del
missatge el nom de l’activitat a la qual sol·liciteu la
inscripció.

Codis

Les places són limitades. Rebreu una resposta a la
vostra sol·licitud per correu electrònic uns quants dies
abans de l’activitat.
Tractament de dades
Les vostres dades s’incorporaran a les bases de dades
del CEJFE que és d’ús estrictament intern. Les vostres
dades personals no es comunicaran a tercers, només es
faran servir per enviar-vos les notificacions relatives a les
activitats del CEJFE. Podeu exercir els vostres drets
d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, escrivint a
compartimcejfe.dj@gencat.cat.

twitter.com/cejfe
#treballsocialDJ

CEJFE: 90/02/10/2017
FFC: 11705
Activitat finançada pel Fons de formació contínua de
Catalunya

Dia i hora
Dimecres 27 de setembre de 2017, de 9.15 a 14.15 h

Lloc

Programa Compartim
de gestió del coneixement
XII Jornada de Treballadors Socials
del Departament de Justícia

Sensellarisme: nova mirada
davant les necessitats d’acollida

Centre d’Estudis Jurídics
i Formació Especialitzada
Carrer Ausiàs Marc, 40
08010 Barcelona

Certificació
L’activitat dona dret a certificat d’assistència.

Coordinació de la jornada
Rosa Bonfill Galimany i Raquel Robalo Piriz
Treballadores socials del Servei de Medi Obert
i Serveis Socials de la Direcció General de Serveis
Penitenciaris del Departament de Justícia

Barcelona
27 de setembre de 2017

Presentació

Programa

Quan pensem en les persones més vulnerables en
l’entorn penitenciari, podem descriure multiplicitat de
factors que incideixen en la seva reinserció, com ara
l’acompanyament en el retorn a la comunitat, el
suport als familiars i referents sociocomunitaris i el
foment de l’autonomia i la responsabilitat dels
nostres usuaris.

9-9.15 h Acreditació

La situació de les persones que no disposen d’una
llar o d’un nucli acollidor en el moment de la sortida
de la presó és una de les realitats que més
preocupen els professionals de l’àmbit social. Per
això, aquest, actualment, és un dels reptes més
importants a abordar entre tots els agents socials.
L’evolució de les polítiques socials, i en concret de
les accions que es duen a terme en la intervenció
diària s’estan intentant adaptar als constants canvis
de la nostra societat; és per això que l’objectiu de la
jornada d’enguany és conèixer quines són les
tendències actuals en l’àmbit del treball social, que
pretenen donar resposta a les noves necessitats.

Destinataris

9.15-9.30 h
Presentació
Gabriel Capilla Vidal
Director del Centre d’Estudis Jurídics i Formació
Especialitzada
Amand Calderó Monfort
Director general de Serveis Penitenciaris
9.30-10.30 h
Ponència
Tendències en els serveis socials actuals
Manuel Aguilar Hendrickson
Sotsdirector de la Unitat de Formació i Recerca (UFR)
Escola de Treball Social de la Universitat de Barcelona
(UB)
Presenta
Anna Formatger Nin
Treballadora social de l’Àrea de Serveis Socials d’Execució
Penal a l’Àmbit Territorial de Barcelona (ASSEP)
10.30-11 h Pausa

- Professionals de l’àmbit de l’execució penal
- Professionals de serveis socials
- Professionals de l’administració
- Altres professionals i estudiants universitaris
interessats

11-12 h
Ponència
L’atenció social amb persones sense llar: proximitat
i acompanyament social
Virginia Matulic Domanzic
Professora de la UFR Escola de Treball Social de la
Facultat d’Educació de la UB

Retransmissió de la jornada

Presenta
Rosa Bonfill Galimany
Tècnica de la Unitat de Recursos Comunitaris (URC) del
Servei de Medi Obert i Serveis Socials (SMOSS) de la
DGSP

La jornada es gravarà i a partir del 29 de setembre
podreu accedir als vídeos al cejfe.tv.
Material didàctic
Trobareu el material didàctic de la jornada al web del
CEJFE (Apartat Formació>Compartim>Àmbit penal>
Treballadors socials) uns dies després de la jornada.

12-13.30 h
Taula rodona
Persones vulnerables i serveis socials
Alba Pirla Santamaria
Cap de la Unitat Tècnica d’Inclusió de l’Ajuntament
de Lleida
Pilar Descalzo López
Treballadora social de la Unitat d’Acollida
Centralitzada de l’Ajuntament de Manresa
Susana Bonet Casals
Responsable d’Equipaments de l’Ajuntament de
Barcelona
Inma Soriano Belloso
Directora del Centre d’Atenció Social a Persones
Sense Sostre (CAST) de l’Ajuntament de Valencia
Alberto Caballero Marcos
Treballador Social del Centre Penitenciari Lledoners
Presenta i modera
Núria Pujol Serna
Cap de programes de treball social del CP Brians 2
13.30-13.50 h
Presentació
Programa marc d’atenció grupal amb famílies
Isabel Martín Enrile
Treballadora social del CP Dones de Barcelona
Raquel Robalo Piriz
Tècnica de l’URC del SMOS
13.50-14.15 h
Conclusions i cloenda
Albert Royo Agustín
Cap de l’URC del SMOS
Joan Pere Queralt Beltran
Cap del SMOSS de la DGSP

