JORNADA D’ACTUALITZACIÓ PER A CENTRES DE PRÀCTIQUES | CURS 2013-2014

PROFESSIONALS al servei
de PERSONES
Data:
Divendres, 7 de febrer
de 2014
Lloc:
Auditori Cardenal Jubany
de la Facultat de Psicologia,
Ciències de l’Educació i de
l’Esport Blanquerna (FPCEE).
Carrer Císter, 34. Barcelona.
Inscripció:
La inscripció és gratuïta per
als centres de pràctiques
col·laboradors de la Facultat.
Per raons organitzatives cal
registrar-se abans del dia 5 de
febrer de 2014 a través del
formulari d’inscripció

PRESENTACIÓ
L’objectiu d’aquesta jornada és, d’una banda, oferir un espai de reflexió sobre un tema
d’interès i actualitat per a aquells professionals que participen en les institucions o centres
col·laboradors amb la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna
(FPCEE); i, de l’altra, esdevenir un fòrum i un punt de trobada per a totes aquelles persones
que se senten vinculades a la nostra institució amb un esperit de cooperació i de compromís.
Tenint en compte propostes manifestades per assistents en edicions anteriors, l’eix
vertebrador de la jornada d’enguany és la responsabilitat que suposa estar al servei de
persones. La forma com els professionals gestionem la relació amb els nostres clients,
pacients o usuaris, amb nosaltres mateixos i amb els nostres equips de treball té una clara
repercussió en la qualitat del servei, l’eficàcia de les nostres intervencions i, també, en la
pròpia satisfacció personal.
En aquesta jornada pretenem que els experts convidats ens aportin els seus coneixements,
les seves experiències i les seves reflexions sobre un tema d’indubtable interès professional.

PROGRAMA
9.00h

Lliurament de la documentació.

9.30h

Presentació de la jornada.
Dr. Josep Gallifa, degà de la FPCEE Blanquerna-URL.
Dr. Sergi Corbella, vicedegà d’Estudis Socials i de la Salut i d’Ordenació Acadèmica
de la FPCEE Blanquerna-URL.
Dra. Olga Herrero, coordinadora de Pràctiques de Psicologia, Ciències de l’Activitat 		
Física i de l’Esport, Logopèdia i Màsters Universitaris de la FPCEE Blanquerna-URL.

10.00h

Conferència: “Relacions de qualitat en l’àmbit professional”.
Dr. Francesc Torralba, professor catedràtic de la Universitat Ramon Llull.

10.45h

Descans. Esmorzar.

11.15h

Taula rodona.
“La cura d’un mateix en la responsabilitat professional”.
Sr. Andrés Cuartero, especialista en psicologia clínica.
Director de SIPS (Serveis Integrals de Psicologia).
Coordinador de l’Equip de Psicòlegs del SEM (Servei d’Emergències Mèdiques).
“Treball en equip: lideratge i motivació”.
Sr. Xesco Espar, entrenador d’handbol i expert en alt rendiment.
Entrenador del FC Barcelona entre 2004 i 2007.
“Resolució de dilemes ètics en la pràctica professional”.
Dr. Antoni Nello, professor d’Ètica professional de la FPCEE Blanquerna-URL.
Professor titular d’Antropologia i Ètica de la Facultat de Ciències
de la Salut Blanquerna-URL.
Moderadora: Dra. Sacra Morejón, FPCEE Blanquerna-URL.

13.30h

Cloenda de la Jornada

