
 
 

 
 
 
 

X Fòrum Interxarxes – Diputació de Barcelona 
 

“El treball en xarxa en el punt de trobada 
entre la família, l’escola i el món” 

 

Auditori de la Casa del Mar 
c/ Albareda, 1  -  Barcelona 

 

Divendres, 9 d’octubre de 2015, de 9 a 14 h. 
 
 

Família i escola acompanyen els infants en el camí que els porta a ser partíceps 
del món. En un i altre entorn, les criatures assagen, amb la guia i la protecció dels 
adults, el que poc a poc aniran fent soles. Així, més enllà de la seva funció 
protectora, la família, i també l’escola, esdevenen els entorns privilegiats del 
desenvolupament infantil.  

I és ben sabut que si la família segueix jugant aquest paper cabdal és, entre altres 
raons, perquè ha anat modificant i diversificant la seva estructura, així com la 
distribució de rols i les formes de relació entre els seus membres, d'acord amb els 
canvis que s'han anat produint en el conjunt de la societat. 

Aquestes importants acomodacions tenen un preu: avui més que mai les famílies 
es mostren desconcertades en l’exercici de la seva funció parental i, sovint, 
cerquen l’ajuda en els serveis, en una societat que els exigeix una tasca educadora 
dels fills i filles, per a la qual sovint se senten fràgils o inhibits.  

Per la seva part, també a l'escola se li demana funcions i tasques que difícilment 
pot assumir, i molt menys si intenta fer-ho de manera aïllada o amb intenció 
substitutòria, reemplaçant el que els progenitors deleguen en ella de forma més o 
menys intencionada. Per això, resulta necessària una acció col·laborativa entre 
família i escola en l’educació dels infants al seu càrrec. 

I quan aquestes famílies han requerit la intervenció d’altres serveis (socials, de 
salut, de protecció o de lleure...) aquesta acció col·laborativa els implica també a 
ells, de tal manera que hem pogut observar l’emergència de recursos de resiliència 
facilitadors del desenvolupament infantil, nascuts d’aquesta acció compartida, en la 
qual les actuacions d’un entorn mobilitzen les potencialitats dels altres. 

En aquest Fòrum ens plantegem reflexionar sobre les possibilitats que ofereix el 
treball en xarxa en la potenciació dels recursos de les pròpies famílies i en 
l’emergència de noves sortides a situacions complexes.  

 
 



Programa 
 
8:35 h. Recepció 
 
9:10 h. Presentació  

Maite Fandos, diputada delegada de Benestar Social.  
Diputació de Barcelona. 
Mercedes Vidal, regidora del Districte d’Horta Guinardó.  
Ajuntament de Barcelona.  

 
9:30 h. Diàleg. Infància en risc, xarxa, família i escola: cruïlla de camins 

Amb la participació de: 
Gené Gordó, subdirectora general de suport i atenció a la comunitat 
educativa. Departament d’Ensenyament. Generalitat de Catalunya. 

Fèlix Castillo, psicòleg clínic, terapeuta familiar, coach sistèmic, supervisor i 
consultor organitzacional. Escola de Teràpia Familiar de l’Hospital de la 
Santa Creu i Sant Pau. 

 
Coordina: Ramon Almirall, coordinador del Programa Interxarxes  

 
11:30 h. Pausa  
 
12:00 h. Taula rodona. Maneres de treballar en xarxa que ofereixen nous 
recursos a les criatures i a les famílies en risc 

Amb la participació de:  
Edda Quilarque, tutora de l'Escola d'Aprenents Sant Genís dels Agudells. 
Districte d’Horta-Guinardó. Barcelona. 
Àgata Gelpí, directora de Promoció Social i Personal, Salut Pública i 
Consum. Ajuntament de Manlleu. 
Maribel Corrales, educadora de Serveis Socials. Ajuntament de Manlleu. 

 
Coordina: Josep A. Domínguez, cap del Servei de Suport de Programes 
Socials (Gerència de Serveis Benestar Social. Àrea d’Atenció a les 
Persones. Diputació de Barcelona). 

 
13:45 h. Cloenda 

Ricard Fernández, gerent de l’Àrea de Drets Socials. 
Ajuntament de Barcelona. 

 
Inscripció obligatòria - Aforament limitat 

http://www.diba.cat/web/cjs/inici/-/cjs/2462/2747 
 

http://interxarxes.net 
 

Comissió Organitzadora 
Ramon Almirall (Coordinador del programa Interxarxes), Teresa Abril (EAP Horta Guinardó), Marta Dot 
(CSMIJ Horta), Montse Gavaldà (CDIAP Agalma), Núria González, (Districte Horta Guinardó. Aj. de 
Barcelona), Anna Insua (CSS Baix Guinardó-Can Baró), Lidia Ramírez (adjunta coordinació del 
programa Interxarxes), Francesc Reverter (Àrea d’Atenció a les Persones. Diputació de Barcelona),  
José R. Ubieto (SSB Horta- Guinardó). 

   
  

 
 
 

  

 
 


