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Serveis d'Intervenció SocioeducativaBenestar



Data: dissabte, 1 de desembre de 2018

Horari: de 9:00 a 14:00 h

Lloc: Sala de Plens del Consell Comarcal de l’Alt Empordà 
         (c/ Nou, 48 - Figueres)
         
Preu: 10 €

INFÀNCIA VULNERABLE: DETECCIÓ I ACOMPANYAMENT 
EDUCATIU EN SITUACIONS DE RISC

Justificació

Els professionals que treballem en l'àmbit educatiu som agents 

claus en la detecció i la prevenció de les situacions de risc i 

vulnerabilitat, en tant que treballem amb els infants i les famílies.

L'objectiu d'aquesta jornada és triple: 

• Per una banda sensibilitzar i apropar el coneixement sobre el bon 

tracte infantil i les situacions de vulnerabilitat que afecten als infants 

en la franja de desenvolupament compresa entre els 0-6 anys .
 
• Per altra banda, donar eines per identificar indicadors de risc en 

els infants que poden afectar als infants i al seu desenvolupament 

per poder-los acompanyar millor des del context educatiu.

• Conèixer els circuits d'intervenció en situacions de risc.

PROGRAMA

De 9 a 10:00 h.
Llei 14/2010, dels Drets i les oportunitats en la infància i 
l'adolescència.
 • Definició i marc legal Llei 14/2010
 • Drets dels Infants
 • Bon tracte i resiliència
 • Cobertura de les necessitats bàsiques infantils

De 10:00 a 11:00 h.
Indicadors de risc i vulnerabilitat.

De 11:00h a 11:30 h.
Pausa-Cafè

De 11:30 a 13 h.
Xarxa de recursos i Circuits d'Intervenció en situacions de risc.
 • Els circuits d'intervenció 
 • Recuros i serveis del territori

De 13 a 14 h.
Rol professional i abordatge de casos.
 • Rol professional d'acompanyament
 • La gestió emocional de les situacions de risc

Professionals: 
• Cristina Cantarero de Pedro, Llicenciada en Psicologia.
Coordinadora de l'Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) de l'Alt 
Empordà
• Meritxell Pomés Juncosa, Llicenciada en Pedagogia i Educadora Social.
Coordinadora del Serveis d' Intervenció Socioeducativa del Comarcal de l'Alt 
Empordà.
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