
 
I Congrés internacional sobre intervenció socioeducativa amb famílies 
i infància en situació de vulnerabilitat.  
Dates: 01 i 02 d'abril de 2019 
Localització: CaixaForum Barcelona 
CRIDA A EXPERIÈNCIES 
 

1 

PRESENTACIÓ I OBJECTIUS 

 

Us donem la benvinguda al I Congrés internacional sobre intervenció 
socioeducativa amb famílies i infància en situació de vulnerabilitat, que tindrà lloc 
els dies 01 i 02 d'abril de 2019 a Barcelona. 

Pensar en la infància  i l'adolescència comporta ineludiblement fer referència a la 
família, ja que aquest és l'entorn natural primari de construcció del ser independent i, al 
mateix temps, interdependent. 

L'experiència familiar estructura la ment i la identitat proporcionant-nos un marc de 
creixement emocional inicial i una matriu relacional de pertinença que permet de la 
vida de convivència i la socialització. Per això la família ha de parar esment a les 
necessitats del desenvolupament infantil i acompanyar el seu creixement, oferint una 
estabilitat de les relacions alhora que una adaptació canviant a mesura que els fills i 
filles creixin i les seves necessitats canviïn cap a una autonomia creixent.  

S'ha d'atendre també als canvis d'un context sociocultural en moviment que 
requereix a la família adaptacions i ajustos complexos que poden generar confusió, 
desorientació, solitud, falta de suport social i sentiments d'inadequació parental. 

D'altra banda, l'experiència de criar i acompanyar a la descendència en el seu 
creixement augmenta l'experiència infantil de l'adult que s'enfronta a la seva pròpia 
història com a fill/a actualitzant capacitats i també dificultats, conflictes, ferides, que en 
alguns casos poden provocar un funcionament parental que provoca riscos per als fills. 
En aquest sentit, els recursos de suport a les famílies són fonamentals. Per ajudar 
als nens i nenes cal ajudar a la família i recuperar el sentit que el servei de cura de la 
infància és tasca de tota la comunitat. 

Els objectius principals que busca el Congrés són: 

1. Debatre entre persones expertes i professionals sobre els principals àmbits de la 
intervenció socioeducativa 
• Espais d'aprenentatge en l'àmbit socioeducatiu 
• Violències  
• Salut  
• Processos migratoris 
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2. Compartir els diferents paradigmes de treball: individual, grupal i comunitari   
 

3. Abordar les metodologies i estratègies que poden contribuir a la millora de la 
intervenció socioeducativa  
• Mentoria social intergeneracional per acompanyar a les famílies i la infància en 

situació de risc o exclusió social 
• Acompanyament a famílies: treball a domicili  
• Centres socioeducatius: treball integral amb infància, adolescència, joventut i 

família  
4. Atendre alguns dels principals reptes actuals de caràcter transversal en 

intervenció  
• Avaluació: el repte de la intervenció basada en evidències  
• Espais de cura dels/les professionals 

Aquests objectius s'emmarcaran al debat sobre qüestions d'actualitat:  

• Polítiques de protecció social davant situacions de pobresa i vulnerabilitat de 
les famílies 

• Drets de la infància i la família en situacions de vulnerabilitat social 
• Educació i apoderament de les famílies des d'una mirada resiliente.  

El model de Congrés combina: 

• Ponències i debats entre persones expertes i professionals de la intervenció  
• Exposició de metodologies sobre la base de casos exemplars 
• Experiències amb debat i participació. 

De manera transversal, el Congrés pretén  

• Fomentar la participació i transferència dels programes i actuacions 
d'intervenció 

• Incloure la mirada internacional a la intervenció socioeducativa  

 

Estigueu atents a l'actualització de 
continguts. Esperem la vostra participació!  
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CARACTERÍSTIQUES PROVISIONALS DELS ESPAIS PREVISTOS 
 
Temàtiques debat 1 
 
 
1. Espais d'aprenentatge / oci i temps lliure educatiu 
2. Violències  
3. Salut (gènere, tall-parental), la infància com a víctima  
4. Processos migratoris 
 

Dia 1: 01/04/2019 
15:30-
17:30 
 

Espai d’experiències I 
Característiques de les taules d’experiències: 

• Tres d’experiències per taula  
• 15 min. per a experiència (10 m d'exposició + 5m de 

preguntes per part dels/les assistents) 
• 15 min. tancament de la taula per part del relator 

(Provisional) 
 
 
Temàtiques debat 2 
 
1. La mentoria social intergeneracional per acompanyar a les famílies i la infància 
en situació de risc o exclusió social 
2. L'acompanyament a famílies: treball a domicili  
3. Centres socioeducatius: treball integral amb infància, adolescència, joventut i 
família  
Repte transversal 1: Avaluació: el repte de la intervenció basada en evidències  
Repte transversal 2: Espais de cura dels/les professionals 
 
 

Día 2: 02/04/2019 
12:30-
14:30 

Espacio de comunicaciones II 
Características de las mesas de comunicaciones: 

• Tres comunicaciones por mesa 
• 15 min. para experièncian (10 m de exposición + 5m de 

preguntas por parte de los/las asistentes) 
• 15 min. cierre de la mesa por parte del relator 

(Provisional) 
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PLANTILLA DE LES PROPOSTES D’EXPERIÈNCIA 

 
DIA I TEMÀTICA O REPTE EN EL QUAL ES DESITJA PARTICIPAR 

Títol  
(Times New Roman , tipus oració, 14 punts negreta, màxim 25 paraules) 

Cognoms, nom1; Cognoms, nom2; Cognoms, nom3  

(Times New  Roman 11 punts) 
1Afiliació, e-mail  
2Afiliació, e-mail  
3Afiliació, e-mail  

(Times New  Roman 11 punts, cursiva) 
RESUM (Times New Roman , 12p) 
Resum entre 400 i 500 paraules, sobre el contingut del treball. 
Justificat, en un sol paràgraf i sense sagnat. 
Ha de contenir l'essencial del contingut que es presenta. 

PARAULES CLAU: entre 3 i 5 paraules clau. (Times New Roman , 12p) 

 

CALENDARI I PROCÉS PREVIST 

 

Data màxima de presentació: 3 de març de 2019 

A data 11 de març de 2019 es comunicarà a les persones seleccionades la seva 
participació al Congrés 

 

Remetre indicant en l'assumpte PROPOSTA D’EXPERIÈNCIA a: 

congfam2019@peretarres.org 

 

DOCUMENTACIÓ FINAL 
 

- Una vegada avaluades i aprovades pel Consell se sol·licitarà al candidat/a una 
presentació en format ppoint que serà remesa abans del 21/03/2019. 

- Es facilitarà document format base. 

- Es valorarà l'oportunitat d'enviar un text extens per a la seva edició digital.  

 


