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jORNADES
CERCLES DE
CONEIXEMENT
“Compartim sabers i treballem
plegats per la infància i l’adolescència”
26 i 27 d’abril de 2018
Centre de Negocis i Convencions de Badalona (BCIN)

El futur dels infants és sempre avui.
Demà serà massa tard.
Gabriela Mistral

Centre de Negocis i Convencions de Badalona (BCIN)
Polígon Les Guixeres · C. Marcus Porcius, 1 · Badalona
Com arribar-hi?
Transport públic: Autobusos B25, B3 i B4
Cotxe: C-31 sortida 5 (Badalona Nord) i seguir indicacions B-20 sortida 22
des de Barcelona o sortida 23 des de Mataró i seguir indicacions
Aparcament gratuït
Amb la coŀlaboració de:

www.badalona.cat

P ROGRAMA

Per a què aquestes jornades?
Per poder avançar en el repte que ens hem plantejat, com a TIAB, de treballar plegats
en la millora de les respostes que oferim als infants i adolescents de la ciutat, creant per
a ells més i millors oportunitats vitals i garantint a la pràctica els seus drets, necessitem
aprofundir en el coneixement de la seva realitat.
Amb aquest objectiu i dins el marc del projecte “Cercles de coneixement”, organitzem
aquestes Jornades, un espai d’intercanvi de mirades i coneixement associat a
l’experiència pràctica dels diferents actors que dins la xarxa treballem amb infants i
adolescents a Badalona.

1a Jornada: RECOLLIM APORTACIONS QUE INSPIRIN EL DEBAT I L’INTERCANVI
26 d’abril, de 16 a 19.30 hores - Oberta a tothom
16 h

16.15 h Obertura, a càrrec de Dolors Sabater, presidenta de la TIAB i alcaldessa de Badalona.
16.30 h Presentació del projecte “Cercles de coneixement”. Mònica Gibanel, membre de la Comissió Tècnica de la TIAB.
16.45 h

A qui s’adrecen?
La primera sessió de les Jornades és oberta a qualsevol persona, servei, entitat o
col·lectiu que treballi a la ciutat amb el col·lectiu d’infants i adolescents. A aquesta sessió
hem convidat diversos experts i expertes en matèria d’infància i adolescència que ens
puguin fer aportacions inspiradores i ens interpel·lin.
D’aquesta manera enriquirem la reflexió compartida en l’espai dels cercles de
coneixement de la segona sessió, on podran participar tots els membres de la TIAB que
hi tinguin interès.

17 h

18 h

La Comissió Tècnica de la TIAB i organitzadora de les Jornades

Participen:
Vicenç de Febrer, psicòleg infantil i assessor especialitzat en criança i educació de la petita infància.
Montse Cusó, treballadora social i experta en drets dels infants i adolescents, i en infància en risc.
Sera Sánchez, educador social, mediador familiar i docent de la UdG i de la UOC.
Modera: Sílvia Navarro, membre de la Comissió Tècnica de la TIAB.
Descans i espai informal de conversa (tot prenent un cafè...) - Panell d’idees

Conferència: La mirada dels infants i adolescents sobre el seu propi benestar.
Ferran Casas, professor emèrit de la UdG i cocoordinador del grup de recerca ERIDIqv,
18.30 h
adscrit a l’Institut de Recerca sobre Qualitat de Vida.
Presenta: Noemí Paniello, membre de la Comissió Tècnica de la TIAB.

2a Jornada: COMPARTIM MIRADES, EXPERIÈNCIES I SABERS
27 d’abril, de 9 a 14 hores - Oberta als membres de la TIAB

9h

Acollida dels participants.

9.15 h

Explicació de la metodologia dels “Cercles de coneixement” i distribució dels grups.
Dinamitzadors/ores dels cercles.

9.30 h

Espai 1 a l’entorn del focus NECESSITATS dels tres “Cercles de coneixement” simultanis
(petita infància - infància - adolescència):
Quines necessitats pensem que tenen els infants i adolescents de la ciutat i què hem de tenir en
compte la xarxa per millorar el coneixement d’aquestes?

11 h

Descans i espai informal de conversa (tot prenent un cafè...)

Tothom a Taula!
Confiem que aquesta proposta us sembli prou motivadora i esperem comptar amb la
vostra participació a les Jornades.

Compartint algunes dades de contextualització i reflexions de partida.
Josep Biayna, membre de la Comissió Tècnica de la TIAB.
Taula rodona: Conèixer el que necessiten i volen els infants i adolescents per oferir-los més i
millors respostes.

Què ens aportaran i com continuarem treballant?
Posteriorment a aquestes Jornades, hem previst també donar veu als propis infants,
adolescents i famílies, recollint les seves aportacions sobre allò que necessiten i volen,
i sobre com valoren els suports que reben.
A partir del conjunt d’informació recollida, establirem conjuntament les prioritats i
el pla d’acció de la TIAB per al període 2018-2021, per convertir així en pràctic tot el
coneixement col·lectiu generat.

Acollida dels participants i entrega de documentació.

Espai 2 a l’entorn del focus RESPOSTES dels tres “Cercles de coneixement” simultanis
(petita infància - infància - adolescència):
11.30 h
Quines respostes estem donant la xarxa als infants i adolescents i com les podem millorar?
Quines no donem i seria prioritari donar?
13 h

Posada en comú de les primeres conclusions generades als tres cercles. Un/a relator/a de cada cercle.

Explicació sobre la continuïtat del projecte “Cercles de coneixement” (fase 2 i 3): cercles
13.30 h d’infants, adolescents i famílies, i treballs de síntesi i definició de les línies d’acció de la TIAB 2018-2021.
Marta Garcia, membre de la comissió tècnica de la TIAB.
13.45 h Cloenda, a càrrec d’Agnès Rotger, vicepresidenta de la TIAB i regidora de l’Àrea de Serveis Socials.

