
En aquesta XVIª Trobada de Centres Oberts, volem aprofundir i tractar 
sobre el concepte d’Acompanyament, eix primordial de la nostra 
tasca socioeducativa que comprèn un fonament molt ampli i com-
plex. Volem incidir de manera acurada en el seu significat, analitzant 
aquells aspectes de gran complexitat que van més enllà de la nostra 
competència, però que davant la realitat en la que ens trobem, ens 
afecten i ens obren moltes inquietuds sobre la tasca dels Centres 
Oberts i les funcions que assumeix. 

La Trobada constarà de dues parts. En una primera part, organitzarem 
espais d’aprofundiment per tal de reflexionar en grup sobre els 
diferents aspectes del procés d’acompanyament. En la segona part, 
un expert farà una ponència emmarcant els conceptes treballats. 

“Acompanyar és “baixar al pou de l’altre”, perquè només baixant al pou 
de l’altre podrem veure les coses des del seu punt de vista, adornar-nos 
del què significa per a ella la seva situació. No es pot acompanyar des 
de la barrera, cal mullar-se, cal implicar-se obertament. Ens trobem 
navegant dins el mateix vaixell, embarcats en un mateix projecte.” 

J.C.Bermejo 

8.30h – 9.00h  Acollida i entrega de materials

9.00h a 9.30h Inauguració i benvinguda

9.30h a 11.00h  Treball d’aprofundiment en grups
 

A)  Tancament del procés d’acompanyament. Quina   
 importància se li dona al tancament? Quan finalitza  
 el procés? 
B)  El límit de la tasca educativa. Sabem on està la línia? 
C)  Treball en xarxa. Circuit o curtcircuit?
D)  Competències del professional. Formació, aptituds i  
 actituds.  
E)  Supervisió de l’equip educatiu. La soledat del   
 professional

11.00h a 11.30h Descans i esmorzar

11.30h a 12.30h Ponència

12.30h a 13.00h Cloenda

PROGRAMA



Divendres 25 
d’abril de 2014

Lloc: Auditori Barradas
 Rambla Just Oliveres, 56 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona). Tel.:93 337 79 62
Per arribar-hi:
    TRANSPORT PÚBLIC
 Metro: Parada Rbla. Just Oliveres (línia vermella)
 Rodalies RENFE: Parada L’Hospitalet de Llobregat
Segueix-nos via twitter amb el hashtag  #16trobadaCO

Inscripcions:  
  del 31 de març  al 22 d’abril (ambdós inclosos). Trobareu l’enllaç directe a 
 www.fedaia.org on podreu fer la inscripció online. 
Per formalitzar la inscripció és necessari: 

1. Omplir el full d’inscripció online a través de www.fedaia.org
2. Ingressar l’import total de la inscripció al compte de la FEDAIA de “la Caixa”:
 2100-3325-11-2200084146, indicant el nom, cognoms i entitat a qui correspon la 

inscripció.
3. Enviar còpia de l’ingrés bancari al fax: 932635510 o bé a l’e-mail secretaria@fedaia.org
L’ordre d’inscripcions es farà d’acord a la data d’ingrés bancari.

Preu:  8€ socis FEDAIA i 12€ no socis.

Organitza:  Comissió de Centres Oberts de la FEDAIA
   Caballero 79, 1r B. 08014 Barcelona
   Telf.: 933 367 265 – 933 359 891
   www.fedaia.org; fedaia@fedaia.org
Segueix-nos a:

Col.labora: En conveni amb: Espai cedit per:


