TALLER D’ESTUDI I DIAGNÒSTIC D’UN CAS D’EAIA
DES D’UNA MIRADA PEDAGÒGICA

PRESENTACIÓ
Els Equips d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (EAIA) són equips especialitzats que tenen com a funció la
prevenció, diagnòstic, tractament i seguiment dels infants en risc de desemparament o en situació de desemparament
i de les seves famílies. El seu funcionament és interdisciplinari i consten d’un/a professional del Treball Social, un/a
de la Psicologia, un/a de l’Educació Social i un/a de la Pedagogia.
Per l’especificitat de les funcions assignades, els professionals que formen part d’aquests equips disposen d’un ampli
domini de continguts tècnics juntament amb d’altres capacitats i habilitats transversals que faciliten la seva
aplicabilitat a les diferents casuístiques dels infants i adolescents atesos i les seves famílies.
La finalitat que persegueix el present taller és conèixer i posar en pràctica un dels processos més importants que
desenvolupen aquests equips des de la mirada del/de la professional de la pedagogia: l’estudi diagnòstic i la valoració
dels infants o adolescents i del seu entorn sociofamiliar, per proposar, si s’escau, les mesures protectores més
adequades per a cada cas.
S’adreça a estudiants de pedagogia i a pedagogs i pedagogues en general, interessats/des en participar en un procés
pràctic d’oposició a un EAIA.
OBJECTIUS
 Aprendre processos de treball concrets en els EAIA en les fases d’estudi i diagnòstic.
 Subratllar accions i funcions del i la professional de la pedagogia en l’EAIA.
 Aplicar els continguts en una simulació pràctica.
METODOLOGIA
Eminentment pràctica, participativa i reflexiva, on els continguts seran presentats al llarg de l’abordatge de la situació
pràctica.
CONTINGUTS. Es presentaran de forma transversal al llarg de la sessió de treball de la situació pràctica:
 Tipologia de casos i criteris generals d’intervenció.
 Organització de la informació en la fase d’estudi i diagnòstic.
 El diagnòstic. Instruments tècnics. Indicadors.
 Valoració i pronòstic des de la funció pedagògica.
 Propostes tècniques i administratives. Plans de millora. COSE.
 Competències tècniques i personals.
EXPERTES
 Irene Casas Serra (Coordinadora). Pedagoga i Psicopedagogia. Màster en Gestió i Direcció d'Entitats sense
Ànim de Lucre. Educadora Social. Tècnica d'Infància i Dona al Consorci de Serveis Socials de Barcelona.
 Pilar Morral García Pedagoga. Postgrau d’Educació Social. Postgrau d’Assessorament Psicopedagògic a
Ensenyament. Postgrau i màster de Logopèdia. Pedagoga de l’EAIA del Vallès Occidental.
 Susagna Riera Anglada. Pedagoga. Postgrau en Infància i Adolescència en Risc i Delinqüència. Pedagoga
al Servei Especialitzat d'Atenció a la Infància i l'Adolescència en Alt risc Social.
DATES I HORARI
 Dijous 11 de juliol de 2019, de 16:30 a 19:30h.. Hores totals: 3
LLOC
 Seu COPEC-BARCELONA, Av. Mistral, 20 bis, entresòl 2. 08015 de Barcelona. >Com arribar
PREUS
• 40€ Col·legiats/des i estudiants afiliats/des
• 40€ Col·legiats/des Col·legis membres de la Intercol·legial
• 55€ No Col·legiats/des

INSCRIPCIONS: www.pedagogs.cat/cursos.asp
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