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INSCRIPCIÓ GRATUÏTA 
https://forms.gle/CKxajFfwyhi1BE6n6   
 
La inscripció és gratuïta. Es lliurarà certificat 
d’assistència a les persones inscrites.  
 

Aquesta activitat serà reconeguda en el Pla de Formació del PDI, amb el 
codi PROFI227 pel professorat URV 
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I JORNADA D’INNOVACIÓ EN LA INTERVENCIÓ SOCIAL I EDUCATIVA:  
“L'IMPACTE EN L'ÀMBIT LOCAL” 

 
 

Dijous 13 de juny de 2019 
Aula Magna, campus Catalunya (Universitat Rovira i Virgili) 

 
 
 

Objectiu de la Jornada. La crisi socioeconòmica iniciada el 2008 ha provocat 
l'emergència de situacions de desigualtat, exclusió social i canvis en la provisió 
pública de serveis que ens estan afectant fins avui. Les conseqüències d’aquesta crisi 
van ser immediates, però també han estat a llarg termini i requereixen professionals 
capacitats per analitzar la complexitat d’aquests nous escenaris i intervenir-hi. 

En aquest context de “recuperació socioeconòmica”, la I Jornada d’Innovació en la 
Intervenció Socioeducativa es planteja tractar sobre l’impacte de la intervenció 
socioeducativa en l’àmbit local des d’una mirada innovadora i múltiple. Emmarcada 
en la 1a edició del màster universitari en Innovació en la Intervenció Social i 
Educativa, aquesta jornada presentarà projectes i experiències desenvolupades al 
nostre territori fetes pels nostres professionals que permetran conèixer i debatre 
sobre el potencial que la recerca té en la intervenció socioeducativa a l’hora de 
produir impacte i transformació social. Es donaran a conèixer noves metodologies 
que estan emergint com a alternativa vàlida a l’hora d’intervenir en la diversitat 
sociocultural que ens envolta. En aquest sentit, la Jornada inclou la realització d’un 
taller vivencial sobre art i justícia social, a càrrec del projecte 4cordes de Musicop, en 
què l’alumnat de 4t de primària de l’escola Sant Salvador (Tarragona) ens demostrarà 
com l’art es pot incorporar com a eina d’impacte en la intervenció socioeducativa. 
 
 

P R O G R A M A  
 

8.30 h Rebuda assistents.  
 

9 h Presentació institucional. Dr. Antoni Pigrau Solé, degà de la Facultat de 
Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili, Dr. Luis Marqués Molías, degà 
de la Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia i Dra. Eva Zafra Aparici, 
coordinadora del màster universitari en Innovació en la Intervenció Social i 
Educativa (URV) 
 

9.30 - 10.30 h Conferència inaugural. “Innovación e intervención socioeducativa 
en un entorno digital: retos, estrategias y buenas prácticas desde el trabajo 
social”. Dr. Antonio López Peláez, catedràtic de Treball Social i Serveis Socials, 
Departament de Treball Social, Facultat de Dret (UNED) 

  
 
10.30 - 11 h Taller vivencial: Projecte 4cordes de Musicop. Alumnat de 4t de 
primària de l’escola Sant Salvador de Tarragona acompanyat per la Sra. Roser 
Àvila i la Sra. Noemí Rubio, professores del projecte 
Modera: Dra. Eva Zafra, professora del màster universitari en Innovació en la 
Intervenció Social i Educativa (URV) 
 
11 - 11.30 h Descans.  
 
11.30 - 12.45 h Taula rodona 1: “La recerca en l’impacte de la intervenció 
socioeducativa” 
Modera: Dra. Carme Garcia, professora del màster universitari en Innovació en 
la Intervenció Social i Educativa (URV) 

- “SoCaTel. Una plataforma de cocreació de grups d'interès múltiple per a un 
millor accés als serveis de cures de llarga durada”. Sr. Juan Manuel Rivera, 
cap de secció d'Atenció Primària de Serveis Socials Bàsics de l'Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú 

- “La supervisió als serveis socials bàsics de Catalunya. On som i cap a on anem”. 
Dra. Carmina Puig, professora titular del Departament d’Antropologia, Filosofia 
i Treball Social (URV) 

- “Uni4Freedom: violències per raó d'orientació sexual, identitat o expressió de 
gènere a les universitats catalanes (Recercaixa)”. Dr. Oriol Ríos, professor 
agregat Serra Húnter del Departament de Pedagogia (Educació Social) (URV) 

- “L’enciclopèdia dels migrants”. Dr. Àngel Belzunegui, director de la Càtedra 
d’Inclusió Social de la URV. 

 
12.45 – 14 h Taula rodona 2: “Intervenció socioeducativa i impacte en l’àmbit 
local”  
Modera: Sra. Victòria Forns, professora del màster universitari en Innovació en 
la Intervenció Social i Educativa (URV) 

- “El Far Cooperatiu: transformació i comunicació”. Sra. Núria Loras i Sra. 
Cristina Rodríguez, sòcies de la cooperativa 

- “Comunitat d’aprenentatge Institut Escola Mediterrani”. Sra. Cristina Lara, 
directora del centre 

- “Ujaripén. Projecte socioeducatiu del procés comunitari de Tortosa”. Sra. 
Maria Pallisé, tècnica del projecte 

 
14 h Cloenda de la Jornada 
 
  


