
  



DIJOUS 2 D’OCTUBRE 
DIA INTERNACIONAL DE 
L’EDUCACIÓ SOCIAL 
 

 

Les veus de 

l’Educació 

Social parlen 

del present i 

del futur de la 

professió 

 

11:30h.  

Seu social del 

CEESC. Aragó 

141-143. 4t. 

Barcelona 

 

Conversa i debat entre professionals 
actius en diferents àmbits del món de 
l’Educació Social: 
 
 Antonio Alcántara: Educació social, 

cultura i gestió participativa. 
Responsable de la Formació i el Circ 
Social a l’Ateneu Popular 9 Barris. 
@Antalcantara  

 Araceli Lázaro: Infància. Secretària 
de l'Observatori dels Drets de la 
Infància. 

 Asun Llena: Educació social, serveis 
socials i desenvolupament 
comunitari. Doctora en Pedagogia i 
professora del Departament de 
Teoria i Història de l'Educació a la 
UB: membre del Grup de Pedagogia 
Social (GPS) per la cohesió i inclusió 
social. 

 David Vázquez: Reinserció social, 
prevenció i exclusió social al Centre 
d'Estada Limitada - Obra Social Santa 
Lluïsa de Marillac. Consultor UOC. 

 Esther Subias: Periodisme social, 
educació, consultora TIC. 
Coordinadora Xarxa Punt TIC / Xarxa 
Òmnia. @esthersubias  

 Gemma Segura: Salut mental i 
adolescència. Hospital de Dia per a 
Adolescents de Sant Pere Claver -
Fundació Sanitària. 

 Jordi Bernabeu: Joves, desigualtats, 
salut, 2.0. Servei de Salut Pública de 
l'Ajuntament de Granollers i 
Universitat de Vic. @jordibernabeu 

 
Intentarem resoldre dubtes del 

present i del futur de la disciplina i 

dels seus àmbits, a través de les 

preguntes que formuli el públic 

assistent.  

 

Recomanada a estudiants d’Educació 

Social i a professionals. 

 

INSCRIPCIONS 

 

 

 

 

https://twitter.com/Antalcantara
https://twitter.com/esthersubias
https://twitter.com/jordibernabeu
http://www.ceesc.cat/component/option,com_jcalpro/Itemid,63/extmode,view/extid,740/


  

Xerrada-
col·loqui amb 
Nadia Ghulam 
 
Esdevenir 

educadora 

social com a 

procés vital 

 
18:30h. 

Seu social del 

CEESC. Aragó 

141-143. 4t. 

Barcelona. 

La Nadia Ghulam (Kabul, 1985) 
sofreix als 8 anys la crueltat de la 
segona guerra civil a Afganistan, amb 
l’explosió d’una bomba a casa seva 
que li provoca ferides molt greus. 
Quan surt de l’hospital, s’havia 
acabat la guerra, però el règim talibà 
s’havia instaurat al poder i no 
permetia, entre altres coses, que les 
dones treballessin. Amb 11 anys, i 
davant d’aquesta situació, la Nadia 
decideix fer-se passar per un noi i 
sortir a treballar per mantenir el 
pare, la mare i les dues germanes 
petites. Va viure amb un nom que no 
era el seu durant els següents 11 
anys. Passat el temps, viatja a 
Europa amb una ONG, estudia i es 
forma per poder ajudar el seu país. 
Enguany, fa 8 anys que viu a 
Badalona i està estudiant Educació 
Social. 
 
En el dia de l’Educació Social ens 
interessa, a part de presentar el seu 
segon llibre, Contes que em van 
curar (Edicions 62, 2014), 
reflexionar sobre com s’arriba o 
s’escull ser educador/a social. És 
més que una opció acadèmica? Es 
tracta d’una opció de vida?  
 
Per al col·loqui posterior comptarem 

amb diferents educadores i 

educadors socials involucrats en la 

vida col·legial i professional del 

CEESC. 

 

Véns a donar-hi la teva opinió? 

 

INSCRIPCIONS 

 

 

Presentació 

del projecte 

L’Olivera i tast 

de vins 

 
20h. Seu social 

del CEESC. Aragó 

141-143. 4t. 

Barcelona. 

 
Una cooperativa d'integració social, 
que incorpora persones amb 
dificultats, que participen 
activament en tot el procés 
d’elaboració de vins i olis cercant 
d'expressar d'allà on vénen, un 
origen: una terra i una gent. 
 
Després de la presentació, farem un 
tast de vins del celler de l’Olivera. 
 
Amb Carles de Ahumada, director de 
L'Olivera. 
 

http://www.ceesc.cat/component/option,com_jcalpro/Itemid,63/extmode,view/extid,741/


L'estimulació 

multisensorial 

en l'Educació 

Social: 

millorar la 

qualitat de 

vida de les 

persones 

 

19h. Museu de la 

Vida a la Plana 

Carretera de 

Madrid, s/n, 

Santa Bàrbara. 

 

Xerrada a càrrec de Ma. José Cid, 

educadora i doctora en Psicologia, 

directora de la Residència Ibera i del 

Centre d’Atenció Especialitzada 

l’Angel (APASA a Amposta). 

Presidenta de l’Associació Snoezelen 

a Espanya. Experta en intervenció 

multisensorial i Snoezelen. 

 
INSCRIPCIONS 
 

 

#DiaES 
 
Miquel Fuster: 
Dibuixant l’ES 
 
Seu social del 
CEESC. Aragó 
141-143. 4t. 
Barcelona. 

 
Miquel Fuster, professional del còmic 
i pintor, ha retratat els 15 anys que 
va viure al carrer en 2 còmics: 
“Miguel, 15 años en la calle” i 
“Llorarás donde nadie te vea”.  
Durant el dia ens acompanyarà i ens 
farà una proposta artística sobre la 
seva visió de l’Educació Social.   
 
Vine a veure com treballa i a parlar 
amb ell. 
 

 

A les xarxes 

 

>> Carnaval de Blogs 

Diferents blogs del món de l’ES 

tractaran el tema: “L’educador/a 

social neix o es fa?” 

Tens un blog? Hi vols participar? 

Contacta amb nosaltres! 

 

>> Segueix el dia i digues la teva a 

través de l’etiqueta #DiaES 

 

>> Aconseguim ser trending topic 

amb #Edusoday2014 (organitza 

@CGCEES). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ceesc.cat/component/option,com_jcalpro/Itemid,63/extmode,view/extid,742/
https://twitter.com/CGCEES


 
 
 

 

 

 

 

Tel. 934521008 

http://www.ceesc.cat 

http://www.facebook.com/ceesc.cat 

http://twitter.com/ceesc_cat 

http://ceesc.blogspot.com 

http://instagram.com/ceesc_cat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Col·laboren  

  
 

Mitjans col·laboradors  

  
 

http://www.ceesc.cat/
http://www.facebook.com/ceesc.cat
http://twitter.com/ceesc_cat
http://ceesc.blogspot.com/
http://instagram.com/ceesc_cat

