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CaixaForum
Centre Social i Cultural de l’Obra Social “la Caixa”

Promovem canvis en les formes d’acompanyar

(Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8 · 08038 Barcelona)



Família i infància:
de la protecció a l’emancipació
Promovem canvis en les formes d’acompanyar

divendres 25 de maig de 2018

8:30 h

Acollida i entrega de material
 

9 h

Salutacions i inauguració de la Jornada 
A càrrec de la Sra. Georgina Oliva, Directora General de la DGAIA i el 
Sr. Miquel Calm, President de FASI 

9:30 h
PRIMER ACTE · Preludis de canvi (allegro) 

Ponència inaugural 
A càrrec del Sr. Alfons Cornella, fundador l’any 2000 d’Infonomia, 
empresa de serveis d’innovació que té una xarxa de 25.000 
professionals a tot el món.

10:15 h
SEGON ACTE  · Simfonies polifòniques (andante)

Espai multiconferències
- Family Group Conference a càrrec de la Sra. Martina Erpenbeck i 
Sra. Anna Matas, FGC
- Ciutats educadores i infància a càrrec de la Sra. Ana Novella
i Sra. Glòria Martínez

- Xarxa d’escoles Changemaker a càrrec del Sr. David Martín, 
Escoles Changemaker 
- B-Mincome a càrrec del Sr. Bruno Lain, B-Mincome
- Bonus d’Impacte Social a càrrec del Sr. Tomás Kidd, UpSocial

11:45 h
TERCER ACTE · Interludi

Coffe-break interactiu
Estands a càrrec de: Tecnica del Family Group Conference, B- Mincome, 
Up Social, Photocall - FASI 

12:15 h
QUART ACTE · Fantasía (ad libitum)

Les famílies prenen la paraula
Espai reservat a les famílies: casa d’infants, habitatge social (La Borda), 
familia de Coop de Salut, Familia d’Escola Lliure i SIFE

13 h
CINQUÈ ACTE Coral (Vivace)

Espai de co-creació
Espai reservat per la participació interactiva dels i les participants, amb 
la pregunta i tu, què pots transformar al teu entorn? (tothom per canviar 
el món)
 

14 h
CLOENDA

Tancament i agraïments a càrrec de Javier Martínez, Director 
General de FASI i Carmen Castrejón, Directora Tècnica de FASI



Organitzen: Hi col·labora:

dissabte 26 de maig de 2018
de 9.30 a 13.30 h

Taller
Family Group Conference: una nova metodologia de 
treball per l’empoderament de la família i el seu 
entorn 
A càrrec de Martina Erpenbeck, llicenciada en pedagogia 
social. Supervisora/Coach. Facilitadora de FGC.

CONTINGUT DEL TALLER:
- Introducció a la Family Group Conference, el seu origen, els 
seus principis i el seu significat dins del sistema de protecció 
als infants i adolescents. 
- El paper de la xarxa social de la família
- Les etapes de la FGC
- Reflexió compartida
- Perspectiva: pros i contres de la FGC i la seva pràctica laboral

Destinataris: a professionals de l’acció social: educadors/es 
socials, treballadors/es socials, pedagogs/gues, psicòlegs/-
gues, mestres, integradors/res socials, i qualsevol persona que 
estigui treballant en àmbits socioeducatius.  

Aportació simbòlica de 10 €. Al Centre Cívic Cotxeres Borrell.


