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PRESENTACIÓ PROGRAMA
Dimecres 2 d’abril

15,00: Presentació de les Jornades

Josep Martínez, Director de l’Ins Maremar
Noemí Condeminas, Regidora  d’Educació de l’ajuntament del 
Masnou
Núria Puig, Inspectora d’Educació
Dolors  Castro, Coordinadora  Territorial de la FP del SSTT Maresme-
Vallès Oriental

15:30: Fórmules alternatives de participació social i comunitària
Can Masdeu

16:45: Necesidades afectivas en la infancia
Carlos González, pediatra  i escriptor de llibres relacionats amb la 
criança.

18:30: Introducció a la comunitat sorda
Enric Lluch Rué, expert en llengua de signes  i consultor en 
discapacitats sensorials.

Dijous 3 d’abril
15:30: Aplicació de la higiene dental al mundo sociosanitario

Aurora Gutiérrez, higienista bucodental.

16:45: Circ i discapacitat
Antonio Alcántara, responsable de formació de l’escola de circ Ateneu 
Popular Nou Barris.

18:30: ¿Como explicar un cuento?
Rubén Martínez Santana, narrador oral i formador de la Diputació de 
Barcelona.

Divendres 4 d’abril
16,00: Obra de teatre “Farandulers” 

Grup de teatre Alquimistes

17,15: Col·loqui: una vida de teatre
Experiència vital del Grup de teatre Alquimistes

El Departament de Serveis Socioculturals i a la 
Comunitat, de l’Institut Maremar organitza, pels pròxims 
dies 2, 3 i 4 d’abril, les XII Jornades d’Intervenció 
Sociocomunitària. 

L’objectiu és posar en comú la formació i els 
coneixements dels interventors socials i, a la vegada, ajustar el perfil 
professional de l’alumnat a la nova i dinàmica realitat social. 

Estan dirigides a tot l’alumnat i als professionals que tenen una especial 
sensibilitat vers l’àmbit de l’educació i el treball social, amb l’objectiu de 
donar a conèixer diferents serveis i metodologies socioeducatives, així 
com d’aportar estratègies per a dur-les a terme. 

Per a aconseguir-ho comptem amb la participació d’experts i tècnics que, 
actualment, treballen en aquests àmbits; i amb la col·laboració que, des 
de l’experiència pròpia i individual, puguin aportar totes les persones 
convidades. 


