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Inici de curs 2017-2018 
Ens trobem a les portes del nou curs, desitgem que hagueu pogut descansar i recuperar forces 
durant l'estiu i comencem amb energies renovades, amb nous reptes i nous propòsits: vers les 
famílies, vers la millora de la qualitat de les nostres activitats, vers els infants (protagonistes de les 
nostres activitats), vers la nostra formació... Durant aquests dies, les taules dels vostres centres 
es comencen a omplir de papers i de reunions per començar el curs. Que al nostre cap i al nostre 
cor hi tinguem ben presents el sentit i la importància d'allò que fem pels nostres infants.  

 

Activitats dels centres XACS 

Volem reservar un espai del butlletí per a transmetre aquelles activitats extraordinàries que lidereu 
des dels vostres centres. Us animem a fer-nos-les arribar per a donar-les a conèixer i reforçar la 
XACS. 
 
La Fundació Joan Salvador Gavina organitza el 28 de setembre un concert de jazz per a recollir 
fons per a les seves activitats. L’Ignasi Terrazza Trio presentarà l’espectacle Imaginant Miró. Més 
informació aquí. 
 

 
 
 

https://www.atrapalo.com/entradas/imaginant-miro-ignasi-terraza-trio_e4805668/


  
 
 
 
 
 
L’Associació Juvenil Esquitx va participar de la cursa de la Festa Major de Sabadell amb el seu 
projecte Kilòmetre Solidari. Enguany es va celebrar la 4a edició d’aquesta iniciativa i els diners 
aconseguits es destinaran al seu projecte Inserjove. Més informació sobre la iniciativa aquí. 
 

 
 
 

Nova directora general de la DGAIA  

Georgina Oliva és la nova directora general d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) 
del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, agafant el relleu de Ricard Calvo, que va 
dimitir el 9 d’agost passat.  
Georgina Oliva (Barcelona, 1980) va ser diputada entre el 2006 i el 2008 al Congrés dels Diputats, 
on va ser ponent entre d’altres de la Llei d’Adopcions Internacionals i de la Llei Orgànica d’Igualtat 
entre homes i dones. També havia col·laborat amb l’Institut Català de les Dones com a consultora 
i ha estat ponent de jornades i conferències sobre infància i violència masclista a Las Palmas de 
Gran Canària i Bogotà (Colòmbia). Oliva ha realitzat cursos d’especialització en mètodes 
qualitatius aplicats a l’avaluació de les polítiques públiques i l’Ètica en els serveis socials.  

 

Màster Universitari “MEIA” 
Us fem arribar informació del Màster universitari en Models i Estratègies d'Acció Social i 
Educativa en la Infància i l’adolescència, que s’imparteix a la Facultat d'Educació Social i Treball 
Social Pere Tarrés – URL.  
Aquest Màster va dirigit a educadors/es i treballadors/es socials, mestres, psicòlegs, pedagogs i 
professionals de diferents sectors de la intervenció que vulguin desenvolupar i/o ampliar la seva 
formació en competències específiques de planificació i avaluació de programes de gestió i 
direcció d’equips i organitzacions. Aquí podeu consultar tota la informació. 

http://www.kilometresolidari.cat/
https://www.peretarres.org/wps/wcm/connect/peretarres_es/eutses/home/estudis/masters-postgraus/programacio-17-18/master-universitari-meia


  
 
 
 
 

 

Jornada “Les polítiques familiars a Catalunya”  
El proper dimarts 19 de setembre, de 9.30 a 13.15h a l’Espai Francesca Bonnemaison (Sant Pere 
Més Baix 7, de Barcelona) es portarà a terme una jornada que porta per títol “Les polítiques 
familiars a Catalunya: impacte, reptes i nous models”. 
Aquesta jornada té com a objectius valorar l’impacte de les polítiques familiars actuals derivades 
del Pla integral de suport a la família 2012-2016 de la Generalitat de Catalunya, tractar les noves 
necessitats familiars derivades de les realitats socials, afrontar els nous reptes contextuals: nous 
models familiars, noves identitats de gènere i sexuals, pobresa, crisi econòmica…entre d’altres. 
Aquí podeu trobar tota la informació al respecte, i el formulari de inscripció a la jornada. 

 
Classes Magistrals a la Facultat d’Educació 
Social i Treball Social Pere Tarrés 
Durant el mes de setembre se celebraran un parell de classes magistrals que poden ser d’interès 
pel sector 
El 19 de setembre a les 18h en Francesc Torralba parlarà entorn “L’Ètica en Intervenció Social, 
necessitat o moda?”. Més informació i inscripcions aquí. 
El 26 de setembre a les 18h en Isaac Ravetllat parlarà sobres drets dels infants i adolescents amb 
una conferència titulada: “Hi havia una vegada els drets de la infància i adolescència...Una 
història sense final?”. Més informació i inscripcions aquí. 
 
 
 

Formació per a educadors 2017 

El proper dimarts dia 19 de setembre s’iniciarà la formació sobre Necessitats Educatives 
Especials (NNEE) adreçada als educadors/es dels Centres de la XACS. 
Aquesta formació està dividida en 4 sessions de 5 hores cadascuna, i es realitzarà els dimarts 19 
i 26 de setembre, i el 3 i 10 d’octubre, de 9h a 14h al C. Carolines 10 de Barcelona. 
Aquesta formació és una de les propostes rebudes per part dels Centres i que s’inclou al Pla de 
Treball de la Xarxa. Esperem que sigui de gran interès i utilitat. 

 

Cap de setmana de formació sobre “Interioritat” 

El cap de setmana del 28 i 29 d’octubre es portarà a terme una formació/trobada per treballar 
aspectes sobre la Interioritat.  La trobada se celebrarà a la Casa d’Espiritualitat Josep Manyanet. 
En les properes setmanes es convocarà una reunió del Grup Motor amb el formador del cap de 
setmana per a definir els objectius a assolir. 
 
 

http://acciosocial.org/que-fem/jornades-i-sessions-de-treball/jornada-politiques-familiars-catalunya/
https://www.peretarres.org/mails/2017/facultat/masterclass-19setembre-0417/index.html
https://www.peretarres.org/mails/2017/facultat/masterclass-27setembre-0717/index.html


  
 
 
 
 
 
 

Nou conveni col·lectiu d’Acció Social 2013-18 

El dijous 21 de setembre a les 16h a la seu de la Confederació (c. Via Laietana 54, 1r pis) es 
realitzarà una sessió informativa al respecte. Cal inscriure’s al formulari següent. La trobada 
inclourà: 

 Repàs de les principals novetats del conveni 

 Clarificació de dubtes d’interpretació i aplicació 

 Espai per constituir un grup de treball específic per al desenvolupament de la classificació 
professional del conveni.   

 

Reunions Xarxa – Altres dates destacades 
 Formació sobre NNEE 

19 i 26 de setembre i 03 i 10 d’octubre 
 Cap de setmana de formació en Interioritat per a centres XACS 

28 i 29 d’octubre 
 

 
Podeu consultar al calendari de la XACS 2017-2018 tots els terminis d’ajuts propis. Aquest 
calendari és fixe, també anirem actualitzant amb més informació aquest l’apartat web d’Activitats 
de la Xarxa i Sector. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfV5KsfL2Sr4xxfv0MI5LjtwB8bQmOALJyIwx-zb_8c9Epa5A/viewform?usp=sf_link
https://drive.google.com/open?id=0B-zuOj4BbiJeYnRPbXhseEtGZ00
http://www.peretarres.org/wps/wcm/connect/peretarres_ca/peretarres/webs/xacs/home/activitats-recursos/activitats
http://www.peretarres.org/wps/wcm/connect/peretarres_ca/peretarres/webs/xacs/home/activitats-recursos/activitats

