
  



DIMECRES 30 DE SETEMBRE 
 

TRACTE O 
(MAL)TRACTE 
en la relació 
socioeducativa  
La relació 
socioeducativa, 
una relació des 
del respecte 

17.30 h 

Sala ‘la Cuina’ de 
l’Espai Francesca 
Bonnemasion 

Carrer de Sant 
Pere Més Baix, 7 
Barcelona 

 

Des dels nostres llocs de treball, en 

el nostre quefer quotidià, i sense 

ser-ne conscients, podem generar 

una violència estructural vers les 

persones que utilitzen els serveis i 

augmentar així les desigualtats 

contra les quals ens posicionem.  

Aquesta incongruència tant pot ser 

deguda a qüestions tècniques (com 

ens coordinem –o no- entre els 

agents referents per a les persones), 

o metodològiques (amb l’ús d’un 

llenguatge molt professional que no 

permet la correcta comunicació) o, 

fins i tot, personals (prioritzar els 

horaris convenients per al 

professional abans que els que ho 

són per als altres). 

Si ens parem a pensar-hi, segur que 

podem definir alguns d’aquests 

moments que, mirats amb 

perspectiva, qualificaríem 

d’inacceptables.  

Més informació i inscripcions 

 

DIJOUS 1 D’OCTUBRE 
 

Celebrem i 
captem talent 

17.30 h  

Sala Noble del 
Convent de Sant 
Agustí 

Carrer del 
Comerç, 36 
Barcelona 

Jornada on coneixerem els alumnes 

amb millor expedient acadèmic i on 

es presentaran els millors treballs 

de fi de Grau d’Educació Social del 

curs 2014/2015.  

També hi participaran professionals 

de trajectòria contrastada i 

professorat que es troba al 

capdavant dels estudis en Educació 

Social de Catalunya, amb l’objectiu 

de facilitar el contacte i les sinergies 

entre els agents de la professió i la 

disciplina, el seu present i futur.  

Un encontre pioner al país que vol 

ser un referent per a l’Educació Social. 

Més informació i inscripcions 

http://www.ceesc.cat/2014-10-29-18-22-22/curs-formacio/diaes/tracte-o-mal-tracte-en-la-relacio-socioeducativa
http://www.ceesc.cat/2014-10-29-18-22-22/curs-formacio/diaes/celebrem-i-captem-talent


DIJOUS 1 D’OCTUBRE 
 

#CÀPSULAES: 

Introducció a 

la pedagogia 

sistèmica  

i a les 

constel·lacions 

familiars 

18.30 h 

Seu del CEESC a 
Lleida 

Rbla. Ferran, 32 
Lleida 

Introducció a la pedagogia sistèmica, 

una manera d’observar el fet 

educatiu, orientada a 

l’aprenentatge de la vida des del 

llegat que les anteriors generacions 

ens han traspassat. 

I també a les constel·lacions 

familiars, tècnica que s’utilitza en 

teràpia sistèmica familiar que té 

l’objectiu de curar les ferides 

psicològiques existents en les 

famílies, entenent-les com un 

sistema en què tots els seus membres 

estarien relacionats. 

>> Mari Carmen Prado, antropòloga 

social, professora i tutora del Màster 

de Pedagogia Sistèmica a la 

Universitat de Barcelona. 

Més informació i inscripcions 

 

DIVENDRES 2 D’OCTUBRE 
 

A les xarxes 

 

>>Carnaval de Blogs 

Diferents blogs del món de l’ES 

tractaran el tema: "L’educació 

social a l’esfera pública.  El 

reconeixement social de la 

professió". 

Tens un blog? Hi vols participar? 

Contacta amb nosaltres! 

>>#DiaES15 + #EdusoDay2015  

Seran les etiquetes o hashtags que 

utilitzarem a les xarxes socials 

durant aquella setmana. 

  

http://www.ceesc.cat/2014-10-29-18-22-22/capsules-educacio-social/19-capsules


DISSABTE 3 D’OCTUBRE 
 

Visita guiada  

i tastet 

d’anxoves 

10.00 h 

Museu 

d’Empúries 

Carrer Josep Puig 
i Cadafalch, s/n 
L'Escala 

 

Visita guiada a Empúries i tastet 

d’anxoves amb pa amb tomàquet. 

Actuacions musicals a càrrec d’Eloi 
Ros i Anna Ferrer Fàbrega. 

Exhibició de gossos de teràpia, 

assistència i diferents habilitats a 

càrrec d’Associació de Teràpia amb 

Animals de Girona (ATAGI) 

Preu: 10 € 

Més informació i inscripcions 

 

#InformeES 
 

Presentació de 

l’Informe de 

l’Estat de 

l’Educació 

Social a 

Catalunya 

Durant totes les activitats de la 

setmana presentarem els resultats 

més significatius de l’#InformeES 

que el CEESC ha realitzat gràcies a 

les més de 700 respostes rebudes per 

part dels professionals. 

 

  

http://www.ceesc.cat/agenda/diaes/diaes-visita-guiada-i-tastet-d-anxoves
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