Amb el suport de:

L’ASPEAIA
L’ Aspeaia es va crear amb la

1a Jornada
d’EAIAs
de
Catalunya

finalitat d’agrupar els

professionals dels EAIA de

Catalunya i amb l’objectiu de
representar l’opinió, les inquietuds i les necessitats del
col·lectiu d’EAIAs.

Associació de Professionals d’EAIAs de
Catalunya

Hotel d’Entitats la Pau
Apt. Núm. 6
c/Pere Vergés , 1, 6è
08020 Barcelona
aspeaia@yahoo.es
www.aspeaia.com

18 de maig de 2012
Casa del Mar
c/d’Albareda, 1-13
BCN

1a jornada d’EAIAs
de Catalunya

PROGRAMA

INSTRUCCIONS PER FER L’ INSCRIPCIÓ
1.

Fer l' ingrés de l’import al compte corrent d’ASPEAIA: 2100-0647-990200255291. En el moment del pagament cal posar el nom de qui fa la inscripció i el concepte: “1a jornada EAIAs”

2.

Enviar un e-mail de qui fa l’ingrès a
aspeaia@yahoo.es amb les següents
dades:

9:00-9:30 Lliurament de documentació i recepció dels participants.
9:30-10:30 Inaguració de la Jornada
Objectius de la jornada:



Promoure el debat sobre qüestions
conceptuals, organitzatives i tècniques
del model d’atenció a la infància des
dels EAIA.




Josep Lluís Ortuño. Director general DGAIA.
M. Jesús Larios. Adjunta al Síndic de Greuges per

 Nom i cognoms



Irma Rognoni.

 Professió i lloc de treball



Representant Federació Municipis de
Catalunya

E-mail i telèfon



David Saldoni de Tena.



Teresa Planas i Massaneda.

a la defensa dels drets dels infants.

Regidora de família, infància, usos
del temps i discapacitat de l’Ajuntament de Barcelona.

Associació Catalana de
Municipis, Alcalde de Sallent i President de la Comissió de Benestar Social i Participació de l’ACM.
ASPEAIA.

Presidenta

Cost inscripció:
* Socis ASPEAIA: 10€.
* No socis: 20€.

10:30-11:30 Intercanvi d’experiències i presentació de pòsters.
11:30-12:00 Cafè.



Crear un espai de reflexió, debat i intercanvi d’experiències professionals.



Promoure l’aportació tècnica, per escrit, dels professionals d’EAIA.

12:00-14:00 Taula rodona: Què és protegir un
infant? I un adolescent? A debat el nostre
sistema de protecció a la Infància des de la
perspectiva de l’EAIA.



Carme Montserrat. Professora de la Facultat



José Leal. Psicoanalista i supervisor d’EAIAs i



Araceli Lázaro. Analista de polítiques socials i



Begoña Román. Professora de la Facultat de



Juan J. Márquez i Bonvehí. Fiscal Degà i

d’Educació i Psicologia(UdG) Ex-pedagoga EAIA.
altres institucions.

programació d’infància i adolescència i Secretària de
l’Observatori dels Drets de la Infància.
Filosofia (UB) Presidenta del Comité d’Ètica de Serveis Socials de Catalunya.
Delegat de Menors a Barcelona.

Moderador: Michel Socoró, psicòleg de l’EAIA de
l’Eixample.

14:00-14:15 Cloenda.

AFORAMENT LIMITAT!!!!!!!!
Es respectarà l’ordre d’inscripció.
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