
La intervenció amb famílies
des de la innovació i la creativitat.
El diàleg en el Treball Social
Dimarts, 15 de març de 2016. Sala Mercè Torrents

De 10 a 11h

De 9:30 a 10h

Facultat de Ciències 
de la Salut i el Benestar
Grau en Treball Social

D’11:30 a 14:30h

Martina Erpenbeck

Presentació del nou Grau en Treball Social de la UVic  
i de la Càtedra de Serveis Socials de Catalunya 

Taller:  Tots a la taula - “Family Group Conferencing” 
FGC: un instrument d’empowerment i ownership per la presa de decisions  
en situacions difícils i de crisi

Les Family Group Conferences és una tècnica d’intervenció 
familiar que es pot utilitzar en molts àmbits professionals, 
hi ha experiències en el camp de la protecció de menors , 
en el camp de la justicia, etc...  Són reunions de presa de 
decisió que congreguen al menor o la persona adulta amb 
la seva família i la seva xarxa de suport en sentit ampli, 
per trobar solucions conjuntes a les dificultats que ex-
perimenta la família. És una metodologia d’apoderament 
familiar, i que compromet a tots els actors.Aquest taller 
està dissenyat perquè aprenguis la tècnica, es presenta-

ran experiències pràctiques i reals, així com també l’equip 
de Hamburg, la seva metodologia i funcionament. També 
es realitzaran dinàmiques vivencials pels participants en 
el taller i reflexió sobre els avantatges i dificultats d’apli-
car aquesta tècnica.
Els taller va destinat a professionals de serveis socials: 
tant educadors/es socials, treballadors/es socials, peda-
gogs, etc. 

  Cal confirmar assistència a: silvia.madrid@uvic.cat  |  Tel: 93 886 12 22 (Ext. 2009)

Dia Internacional del Treball Social

Hamburg. Llicenciada en Treball Social i Pedagogia Social, amb àmplia experiència en els 
següents àmbits: persones amb discapacitat, infància i joves, famílies d’acollida, treball en 
xarxa i comunitari. Diplomada en supervisió d’equips professionals i especialista en psico-
drama. Àmplia experiència professional en l’àmbit internacional i docent col·laboradora en 
l’àmbit universitari.

A càrrec de: Sílvia Madrid Alejos, Coordinadora del Grau en Treball Social  
i Manu Vidal-Ribas Belil, Cap de Projectes de la Càtedra de Serveis Socials

Places limitades

Organitzat conjuntament amb l’Àrea d’Infància i 
Família del Consell Comarcal d’Osona


