
JORNADA TÈCNICA

Afavorir les 
capacitats 
resilients de 
les famílies
A càrrec de la Sra. Anna Forés

A qui s’adreça?
Als professionals dels centres educatius de la comarca 
dels Serveis Socials, de les cases d’infants i del SEAIA de 
la Selva. Es tracta d’una jornada de formació i intercanvi 
que ens ha d’ajudar al treball conjunt que fem amb les 
famílies. 

Dia: dimecres 4 de maig de 2016
Hora: 9.30 a 14.30 h
Lloc: Sala d’actes del Consell Comarcal de la Selva

Inscripcions: 
Per formalitzar la inscripció adreceu-vos a www.fasi.cat

ORGANITZA:



Programa de la jornada:
•	 9.30 – 9.35 h: Benvinguda institucional. 

Cap del departament d’Atenció a les Persones i respon-
sables institucionals. 

•	 9.35 – 9.45 h: Introducció  
A càrrec de la Sra. Maite Boldú, coordinadora de 
Serveis Bàsics d’Atenció Social – Selva Interior, i Sra. 
Susagna Riera, pedagoga del Servei Especialitzat 
d’Atenció a la Infància i l’Adolescència.  

•	 9.45 – 11.15 h: Ponència “Millorant les habilitats 
comunicatives dels professionals per afavorir les 
capacitats resilients de les famílies” 
A càrrec de la Sra. Anna Forés, doctora en Filosofia 
i Ciències de l’Educació, llicenciada en Pedagogia, 
membre de diversos grups d’investigació universitària, 
professora a la Universitat Ramon Llull, la Universitat de 
Barcelona i la Universitat Oberta de Catalunya, espe-
cialista en l’estudi de la neurodidàctica i la resiliència. 
Ha publicat diversos llibres i articles en revistes especi-
alitzades de l’àmbit educatiu. “És una apassionada per 
l’educació, curiosa i entusiasta per saber com aprenem 
i com viure millor la vida.” 

•	 11.15 – 11.45 h: Pausa i cafè 

•	 11.45 – 13.45 h: Taller participatiu 
A càrrec de la Sra. Anna Forés. Espai col·laboratiu i 
experiencial per a promocionar les sinergies dels agents 
del territori. Activitat per al treball i la millora de les 
habilitats comunicatives.  

•	 13.45 – 14.15 h: Presentació del Catàleg d’Interven-
cions a les Cases d’Infants de la Selva 
A càrrec de la  Sra. Sandra Jaramillo, directora de la Unitat 
Territorial Selva Marítima i Sra. Anna Albó, directora de la 
Unitat Territorial Selva Interior del projecte Casa d’Infants.  

•	 14.15 – 14.30 h: Conclusions 
A càrrec de la Sra. Anna Forés i del Sr. J. Blai Vinaixa.

La jornada tindrà lloc a la sala d’actes del Consell Comarcal de la Selva 
(passeig de Sant Salvador, 25-27 · 17430 Santa Coloma de Farners)


