Social + Salut, sí es pot

I Jornada de Treball Social
Sanitari

09.00h - 09.30h

Inscripcions i lliurament de documentació

09.30h - 09.45h

Acte Inaugural a càrrec de Manel Ferré, president del
CSC i Elisabet Alsina, coordinadora de la subcomissió
de treball social sociosanitari del CSC

09.45h - 11.30h

Ponència “La simulació com a motor de canvi en
els processos de coordinació entre treballadors
socials per a la millora de la qualitat i seguretat
de les persones” a càrrec d’Aida Camps Gómez,
coordinadora i docent del Màster Universitari en
Metodologia de la simulació aplicada a la formació
de professionals de ciències de la salut i social de la
Fundació Universitària del Bages

11.30h - 12.00h

Pausa- cafè

12.00h - 13.00h

Taula Rodona “Experiències de treball conjunt i
interacció entre l’àmbit social i salut”.
Moderadora: Marta Sánchez, treballadora social
sanitària del Consorci de Salut del Maresme i la Selva.
• “Intercanvi de dades HC3-SIAS”. Mercè Gil Rovira,
treballadora social sanitària de l’EAP Via Roma.
ABS 2B. al CAP Manso

15 de febrer de 2019
CaixaForum Barcelona - Aula 3
(Av. de Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8)

Organització: Subcomissió de treball social sociosanitari del CSC

Inscripcions: www.consorci.org

•

“Integració social i sanitària. Realitat o mite.
Model unitat Treball Social. BSA”. Maria Miguélez
Corcuera, treballadora social i coordinadora de
Badalona Serveis Assistencials-BSA.

•

“La mirada col·laborativa, experiència de treball
conjunt entre Serveis Socials de Vilanova i la Geltrú
i el Consorci Sanitari del Garraf. Servei de Geriatria”.
Olga Arenas, treballadora social sanitària de
l’Hospital Sant Antoni, Consorci Sanitari del Garraf.

13.00h - 14.00h

Conferència “Propostes de futur en l’àmbit del treball
social sanitari en el marc PPAC-PIAISS” a càrrec
de Sebastià Santaeugènia, director del Programa
de Prevenció i atenció a la cronicitat i Victoria Mir,
coordinadora de Treball Social de l’ICS

14.00h - 14.15h

Cloenda a càrrec de Sergi Estudillo, cap de
Comunicació del CSC

#tsocialCSC

