
Compartim el que fem 

en Treball social

VIII SESSIÓ TÈCNICA DE LA UNIÓ 

Experiències innovadores i 

projectes de recerca

Dilluns, 21 de novembre de 2022, de 9.30 a 13.30 h 
Edifici Montseny del Parc Sanitari Pere Virgili – Sala Geron 1



El Consell Tècnic Assessor en Treball Social de La Unió organitza la vuitena Sessió Tècnica en
Innovació, Compartim el que fem en Treball Social. En aquesta sessió es presentaran experiències
innovadores de diferents entitats sanitàries i socials que aporten valor en la qualitat, l’eficàcia i la
satisfacció en l’atenció a les persones.

El Treball Social és clau per avançar efectivament en un Model d’Atenció Centrat en la Persona des
de l’enfocament de totes les dimensions de la persona. Aquestes experiències innovadores són
també experiències de transformació de cara al futur, amb l’objectiu final posat en l’adequada
atenció a les necessitats de les persones.

Dilluns, 21 de novembre de 2022, de 9.30 a 13.30 h 
Edifici Montseny del Parc Sanitari Pere Virgili – Sala Geron 1
Carrer Esteve Terradas, núm. 30, Barcelona

Compartim el que fem en Treball social

VIII SESSIÓ TÈCNICA DE LA UNIÓ 

Experiències innovadores i projectes de recerca

20 € Preu associat
25 € Preu no associat

Comitè científic

Lydia Gonzalez. Consorci Sanitari de Terrassa
Elena Galeano. Fundació Casal de Curació
Glòria Lopez. Hospital Sagrat Cor de Martorell
Marisa Garcia. Grup Mutuam
Guiomar Riaño. Parc Sanitari Pere Virgili
Ma. José Blázquez. Parc Sanitari Pere Virgili
Mireia Salvador. MútuaTerrassa
Pepa Romero. La Unió 

Com arribar-hi?

Inscripcions

https://www.uch.cat/comunicacio/activitats-101/viii-sessio-tecnica-de-la-unio.-compartim-el-que-fem-en-treball-social-experiencies-innovadores-i-projectes-de-recerca-100.html
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La Unió posa en marxa la VIII Sessió Tècnica Compartim el que fem en Treball Social, amb
l’objectiu de compartir les innovacions que aportin valor a la pràctica del dia a dia, en tots els àmbits
on intervé el professional de Treball Social. La Sessió és una oportunitat excel·lent per mostrar i
compartir, una vegada més, el compromís i la implicació dels professionals en Treball Social de
Catalunya.

L’edició d’enguany comptarà amb dues taules de presentacions lliures on s’exposaran les experiències
o projectes innovadors finalistes, prèviament seleccionats pel Comitè Científic.

Us animem a participar presentant la vostra idea seguint el model de bases que trobareu a
continuació.
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Presenta la teva experiència innovadora 

o projecte de recerca!

Temàtica
Es podran presentar experiències o projectes vinculats a tots els àmbits professionals d’atenció a les
persones, en què intervé el professional en Treball Social i on es mostrin noves maneres de fer, alhora
de donar una resposta a les necessitats i demandes de les persones.

Participants
Poden participar tots els professionals de Treball Social que pertanyin a entitats del sector de salut i 
social de Catalunya.  

Continguts
Les experiències o projectes podran ser presentades en format lliure i hauran d’incloure els punts 
següents:

• Introducció.
• Explicar la idea, projecte o experiència innovadora.
• Com s’ha transformat aquesta idea en acció.
• Quins resultats s’han obtingut.
• Conclusions.

Vull participar-hi!

Cal enviar a l’adreça electrònica: peparomero@uch.cat:

• el resum de l’experiència, tipus abstrac amb els continguts esmentats
• en format Word.
• amb extensió màxima d’una pàgina mida DinA4.

Cada experiència haurà d’anar precedida per un full-portada, en la qual s’haurà d’indicar:

• el títol de l’experiència o projecte.
• els autors.
• la persona que farà la comunicació oral.
• el centre al qual pertany.
• les dades de contacte, telèfon i adreça electrònica.

mailto:peparomero@uch.cat
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Data límit d’enviament el 18 d’octubre de 2022.

Es valoraran tots els projectes/experiències rebudes i es seleccionaran 8 projectes per ser presentats
en el marc de la VIII Sessió Tècnica de Compartim el que fem en Treball Social.

Els autors seran informats de la decisió del Comitè Científic, 10 dies després de la finalització del
termini de presentació dels resums dels projectes. L’enviament dels resums implica l’acceptació de les
normes de presentació.

Criteri i mètode d’avaluació
• Ser concís i concret.
• Quin problema resolt la vostra idea, experiència o projecte innovador i perquè es

important.
• Focalització (implicats) i a qui va dirigit.
• Grau d’innovació: es mesura el concepte novetat o renovació que aporten les experiències,

considerant que una innovació és un canvi que s’introdueix per a millorar allò que fem.
• Qualitat metodològica.
• Impacte dels resultats.
• Replicabilitat.
• Durant la jornada s’avaluaran les exposicions orals lliures.


