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Xarxa d’infància i adolescència
a la població de Manlleu (XIAM)

IV JORNADES DE TREBALL
SERVEIS SOCIALS, EDUCACIÓ I SALUT

Dies: 28 de juny i 2 de juliol de 2018
Hora: de 8.30 a 14.00 h
Lloc: Auditori Roca del Museu del Ter
Adreçades a professionals i electes de Serveis
Socials i d’Educació de l’Ajuntament de Manlleu,
centres i serveis educatius de Manlleu, ABS de
Manlleu, centres i serveis de salut infantil i juvenil, i
professionals de la taula d’infància, adolescència i
famílies de la comarca d’Osona.

PROGRAMA
Dia 28 de juny
8.30 h

Recepció i acollida

8.45 h

Benvinguda i presentació institucional a càrrec de l’Il·lm.
Sr. Àlex Garrido, alcalde de l’Ajuntament de Manlleu.

9.00 h

Recull actuacions 2016-2017.
· Nou programa informàtic Agire a càrrec de la Sra. Àgata
Gelpí, directora de l’Àrea de Promoció Social i Personal, Salut
Pública i Consum, i de la Sra. Maribel Corrales, educadora
social dels Serveis Socials de l’Ajuntament de Manlleu.
· Pla d’absentisme a càrrec de la Sra. Núria Font, tècnica
d’Educació de l’Ajuntament de Manlleu, i de la Sra. Matilde
Olmo, directora de l’escola Quatre Vents de Manlleu.
· Catàleg de recursos a càrrec del Sr. Lluís Monteis,
director de l’INS Antoni Pous de Manlleu, i del Sr. Jordi
Rosanes, director de l’escola Vedruna de Manlleu.

10.00 h

Formació coaching a càrrec del Sr. Joan Lopez, Màster en
programació neurolingüística, Màster en coaching i expert en
comunicació humana i comunicació no verbal.
• L’empatia professional

11.30 h

Pausa - esmorzar
• La intel·ligència emocional

14.00 h

Fi de la jornada

Dia 2 de juliol
8.30 h

Explicació del decàleg, seguiment actuacions de la
xarxa. Representants grup motor.

9.00 h

Dinàmica de grup. Priorització de les propostes actuació.
Sr. Xavi Millán i Sra. Pepa Lorite, de la Secció de Recursos
per a la Infància i les Famílies de la Diputació de Barcelona.

10.00 h

Formació coaching a càrrec del Sr. Joan Lopez.
• El carisma

11.30 h

Pausa - esmorzar
• Conﬁança professional.

14.00 h

Cloenda de les jornades a càrrec de la Sra. Marta Alsina,
regidora d’Educació de l’Ajuntament de Manlleu.

Inscripció gratuïta a
www.manlleu.cat/viure/serveis-socials/xiam2018.htm
Ho organitza: grup motor conﬁgurat per representants
de l’ABS, centres educatius, Serveis Socials i
Educació de l’Ajuntament de Manlleu, EAP d’Osona.

Amb el suport de:

