
PRESENTACIÓ DE LA JORNADA

El Grup de recerca en Innovació i Anàlisi Socia de la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés 
de la Universitat Ramon Llull (grup de recerca preconsolidat 2017 SGR 1002) té com a principals objectius:

1. Incentivar la recerca en els àmbits de l’acció comunitària i el desenvolupament 
social, els models de gestió publicoprivat i l’ètica de la pràctica social i investigadora. 

2. Situar els estudis del grup en les agendes de recerca nacionals i internacionals.

3. Presentar projectes de recerca en col·laboració amb altres centres, grups i/o 
institucions de recerca.

4. Contribuir a la formació d’investigadors i professionals de l’acció social i educativa 
i a l’acompanyament als estudiants de màsters universitaris i doctorat.

Els projectes que desenvolupa s'aborden des de cinc línies de treball: 

a)   Acció comunitària, desenvolupament social i lleure educatiu.

b)   Governança, gestió i polítiques socials.

c)   Ètica, responsabilitat professional i necessitats no materials.

d)   Innovació social i competències professionals.

e)   Salut i benestar psicosocial en el cicle vital.

La jornada que presentem pretén oferir un espai de reflexió entorn de la recerca en ciències socials a partir 
de l’activitat investigadora del grup de recerca en innovació i anàlisi social (GIAS) mitjançant la presentació 
de resultats de projectes realitzats.

S’adreça a investigadors i doctorands del GIAS i de grups de recerca de la URL, caps de pràctiques interes-
sats en l’àmbit de la recerca, estudiants de la facultat i professionals de l’àmbit de l’acció social i educativa.
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16 h

Benvinguda i  presentació, a càrrec de:

• Dra. Mihaela Vancea, vicedegana de Recerca i Relacions Internacionals 
de la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés-URL. 

• Dra. Txus Morata, coordinadora del Grup de recerca en Innovació i Anàlisi 
Social (GIAS) de la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés-
URL.

16.15 a 17.30 h

Presentació de les línies del GIAS i projectes significatius:

• Oci, acció sociocultural i cohesió social.

• Anàlisi d’un model inclusiu-holístic d’atenció a la petita infància.

• Les transicions vitals com a escenaris per a la innovació en treball social 
i educació social.

• Anàlisi dels aspectes ètics i de les necessitats no materials en l’acció 
socioeducativa

• Disseny i implementació d’una àrea d’emprenedoria.

17.30 h Pausa-cafè.

17.45 h Treball per grups.

18.30 a 19 h Posada en comú del treball en grups i tancament de la jornada.
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