DIÀLEGS AMB LA FAMÍLIA
Plenària Interxarxes
Divendres 29 de gener de 9.15 a 12.30
A Interxarxes portem una llarga trajectòria, concretament 20 anys, de trobades,
formacions i treball de casos amb la participació d'un gran nombre de professionals.
En aquest moment, continuem apostant per aprofundir en la nostra metodologia de
treball en xarxa i per investigar noves eines, estratègies i coneixements per millorar el
treball amb la infància, l'adolescència i les seves famílies.
En la nostra experiència professional hem pogut comprovar les dificultats que
comporta el diàleg amb la família. A vegades, pretenem inculcar-los el que creiem que
és més apropiat; altres vegades és la família qui parteix d'una desconfiança o d'una
idea molt rígida de com funcionen les institucions que li donen suport.
Necessitem reflexionar, revisar i actualitzar la nostra metodologia en relació a la
participació de les famílies. Cada professional, des de la seva disciplina i des de la seva
funció, ha experimentat com el treball es fa més fàcil quan aconseguim el compromís i
la implicació de la família en els plans de treball que implementem.
Per tot això, pensem que és important reflexionar i interrogar-nos sobre la relació que
mantenim amb les famílies amb les que treballem i com millorem les seves formes de
participació.
Amb aquest objectiu us convidem a participar d'aquest espai de formació en el que
comptarem amb la presència de la Berta Vall, Doctora en Psicologia Clínica, Professora
associada de la Facultat de Psicologia (URL) i Investigadora de l’Associació Europea
“
Work with Perpetrators (WWP EN)”, que ens parlarà sobre el “Diàleg Obert: la
importància de fomentar el diàleg amb la família i entre els professionals”.
Anna Clarabuch (CSMIJ), Josep Fontdevila (SSB), Elena Carmona (EAIA) i Montse
Taboada (EAIA) aportaran al debat els interrogants que els planteja la seva experiència
de treball amb les famílies.
Format virtual
Inscripcions a interxarxes@gmail.com

Aforo limitat

