
Organitzen: Amb el suport de:

Barcelona
3 de febrer de 2015

A l’auditori del CaixaForum
(Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8 · Barcelona)

4a Jornada
sobre intervenció amb 

famílies i infància en situació 
de vulnerabilitat



dimarts 3 de febrer de 2015
9 a 9.30 h
ACTE INAUGURAL

9.30 a 10.30 h
Presentació del Programa Obrint Portes. Impulsat pel Parlament 
Europeu des de juny de 2013, que té com a objectiu millorar la qualitat 
de vida dels infants i joves institucionalitzats. La campanya ho vol 
aconseguir mitjançant la promoció de la desinstitucionalització i la 
transició a recursos comunitaris acompanyats d’una assistència a la 
família.

A càrrec de: Sra. Jana Hainsworth. Secretària General d’Eurochild. 
Llicenciada en Ciències Naturals a la Universitat de Durham, també és 
Màster en polítiques pel desenvolupament humà i medi ambient per la 
Universitat de Sussex.
Presenta: Sr. Josep Vidal. President de la Secció Espanyola de la 
Federació Internacional de Comunitats Educatives (FICE). 

10:30 a 11.30 h
Taula sobre les Cases d’Infants:
a) Presentació dels resultats de l’Avaluació del projecte pilot “Cases 
d’Infants”. 

A càrrec de: Sr. Joan Llosada. Unitat d’Anàlisi de dades i Avaluació. 
Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència.

b) Presentació de la Guia d’Intervenció:  Procediments de treball de 
les Cases d’Infants. 

A càrrec de: Sra. Anna Albó. Educadora social. Directora de la Casa 
d’Infants Santa Coloma de Farners de FASI.

11 a 12 h
Pausa-Cafè

12 a 13 h
Presentació del Servei pont de Cases d’acollida familiar per a infants 
atesos pel sistema de protecció i les seves famílies. 

A càrrec de: Sra. Patricia Danelon. Cap de Servei de la Casa d’Acollida 
Familiar Sta. Odile “Accueil des Familles”. Fundació d’Auteuil. 
Estrasburg. 
Presenta: Sr. Ricard Calvo. Director adjunt. FASI

13 a 14 h
Presentació del Sistema de protecció especialitzat per a infància en 
risc. Xarxa de serveis del sistema de protecció a Finlàndia.

A càrrec de: Sr. Janne Kankaanniemi. Responsable tècnic de recursos 
residencials per a infants. 
Presenta: Sr. Miguel Martos. Cap de Servei de la Direcció General 
d’Atenció a la Infància i l’Adolescència. Barcelona Comarques

La inscripció a la jornada es pot 
fer per mitjà de la plana web:
www.fasi.cat


