


 

 

9.00 Acollida  

9.20 
Benvinguda institucional i presentació de les Jornades, a càrrec de Joan Muntané, vocal 

de la Junta de Govern del CEESC i de David Homedes, coordinador de la Comissió 
d'Infància del CEESC.  

9.30 

“Treball en xarxa al territori des d'un enfocament preventiu” 

José Ramón Ubieto, psicòleg clínic i psicoanalista. 
Moderador i diàleg amb els assistents: David Homedes // Relatoria: Alba López, estudiant 
d'Educació Social. 

11.00 Esmorzar 

11.30 

Taules simultànies: 

Taula 1: “Infants desemparats i salut mental: treballem plegats?” 
Graciela Esebbag, psicòloga al CSMIJ de Nou Barris a Barcelona. 

Carlos Oses, psicòleg i educador social al CRAE Toni Julià i Bosch. 
Moderador: David Román // Relatoria. 

Taula 2: "Intercanvi de la perspectiva entre l'educació social i la salut mental 
davant de situacions de crisi o agitació en adolescents"  
M. Jesús Larrauri, coordinadora de l'Hospital de Dia d'Adolescents de Santa Coloma de 
Gramenet. 

Lluís Fité, educador social al CRAE Prim de l’Hospitalet de Llobregat (Fundació IRES). 
Moderador: Esteve Torregrossa // Relatoria: Alba López, estudiant d'Educació Social. 

Taula 3: “Salut mental i entorn comunitari” 
Myriam García Blásquez, psicòloga clínica al CSMIJ Garraf (Hospital Sant Joan de Déu) i 
membre del GT Salut (mental) comunitària de la FCCSM. 

Moderador: David Homedes // Relatoria: Cali Izquierdo Capella, estudiant d'Educació 
Social. 

Taula 4: “Petita infància: quan diferents mirades ajuden a créixer” 
Sunsi Segú, treballadora social. Coordinadora del CDIAP Fundació Eulàlia Torres de Beà. 
Moderadora: Imma Jeremías // Relatoria: Maria Rosa Estela, pedagoga terapèutica, 
responsable dels Espais Familiars a Badalona. 

13.00 
Posada en comú de les conclusions de les 4 taules simultànies 
Exposició del resum de cada taula per part de les relatories.  
Moderador: Esteve Torregrossa.  

13.30 

“Salut mental des de l’òptica interprofessional” 
Teresa Aragonès, treballadora social. Supervisora i docent amb equips de serveis socials i 
salt mental. Membre del patronat de la Fundació Congrés Català de Salut Mental. 
Moderador: David Homedes. 

 

Com cada any al voltant 
d’aquestes dates, la 
Comissió d’Infància del 
CEESC organitza les 
Jornades d’Infància i 
Educació Social. Enguany, 
que seran les novenes 
(#9JIES), volem que 
aquestes esdevinguin un 
espai de debat col·lectiu 
entorn a la salut mental dels 
infants.  

Entenem que el món de 
l’educació social i el de la 
salut mental infantil tenim un 
ampli terreny en comú. És 
en el marc preventiu on 
podem trobar connexions i 
teixir complicitats i 
maneres de fer plegats per 
trobar solucions des del 
protagonisme de les 
persones. 
 

Tots els espais els moderaran 
membres de la Comissió 
d’Infància del CEESC 

 

INSCRIPCIONS 

A la web del CEESC 
www.ceesc.cat 
5€ persones col·legiades i/o 
amigues del CEESC  
7€ persones no col·legiades  
 
El preu inclou l’esmorzar 


