“La ética de la Innovación”
MARIJE GOIKOETXEA: Dra. en Drets Humans, Llicenciada en psicologia i màster en Bioètica i en
Ètica per a la construcció social. Professora d’ètica a la Universitat de Deusto i membre d l’ equip
“Intervenció social i qualitat de Vida”. Investigadora principal del projecte per a la prevenció i
detecció de maltracta a persones en situació de dependència.

XIII JORNADA DE LA COORDINADORA DE CENTRES DE LA CCPC
Mataró, 21 de novembre de 2019

Des de 1996 impulsora de la creació de comitès d’ètica en Espanya. Membre dels comitès d’ètica de Intervenció Social de Bizkaia, Hospital de Cruces (Bizkaia) i de Plena Inclusió.
Consultora i supervisora en ètica assistencial i Model d’Atenció Centrada en la Persona.

“La contribución de las personas con grandes necesidades de apoyo”
MANUEL BLANCO: Mestre en Educació Especial i Psicopedagog especialitzat en orientació. Màster en consultoria pel desenvolupament organitzacional i expert en direcció de Centres d’atenció
social.
Ha col·laborat com a professor associat amb la Universitat Camilo José Cela i actualment està
cursant el doctorat a la Universitat Complutense de Madrid. Ha estat director de centres
d’atenció a persones amb discapacitat: pisos tutelats, programes de feina, centres ocupacionals. Actualment dirigeix el centre d’inclusió i oportunitats Padre Zurita d’Alcorcón.

“Treballem l’emoció i la cognició a través del mindfulness i la Teoria de la Ment”
MARTINA CARMONA PEREIRA: Llicenciada i doctora en Psicologia per la Universitat de Granada.
Professora associada de la Universitat Rovira i Virgili. Actualment treballa com a psicòloga a la
Residència Mar i Cel de Villablanca Serveis Assistencials duent a terme grups terapèutics vinculats amb el treball de les emocions i la cognició social en persones amb discapacitat intel·lectual
i trastorns mentals. Complementa l’activitat clínica amb la recerca en l’àmbit de les addiccions
i la neuropsicologia.

“Projecte EYEHARP”
ZACHARIAS VAMVAKOUSIS: Informàtic i músic. Màster en tecnologia musical i doctorat amb la
tesis “Instruments musicals digitals per a persones amb discapacitat” a la Universitat Pompeu
Fabra.
Creador del “Eyeharp”, un instrument digital musical que permet a persones amb discapacitat
fer música a través dels moviments de la mirada o del cap. El Eyeharp té un mètode d’aprenentatge propi i actualment, permet a més de 500 persones amb diferents discapacitats en tot el
món, accedir als beneficis de poder fer música. Adjuntem link on podeu veure vídeos relacionats: https://youtu.be/L7k6zkGKkVg

COMUNICACIONS LLIURES:
- REFORMULANT L’ALIMENTACIÓ A CAN SERRA. GRUP ASPROSEAT.
- PERFIL SENSORIAL, QUÈ ÉS I PER A QUÈ SERVEIX. LLAR SANTA MARIA – FUNDACIÓ MARESME.
- JO DEICIDEIXO, JO PATICIPO. FUNDACIÓ SANT TOMÀS.
- CREANT CAMINS CAP A L’INCLUSIÓ. RESIDÈNCIA I CENTRE D’ATENCIÓ ESPECIALITZADA
VALLDORIOLF - FUNDACIÓ PRIVADA VALLÈS ORIENTAL.
- “THIS IS ME” PROJECTE D’INSERCIÓ SOCIAL I EDUCACIÓ EN LES ARTS ESCÈNIQUES. FUNDACIÓ CATALÒNIA

Ja han passat 2 anys de les darreres Jornades, i novament us oferim un espai de trobada i
reflexió als professionals que us dediqueu a l’atenció a les persones amb discapacitat
Intel·lectual. Aquest ha estat un repte des de fa més de 20 anys i avui, ens permet
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Ctra. Flor de maig, Km. 2,8 Ap. Correus 140
08290 Cerdanyola del Vallès
www.coordinadoraprofunds.org
Tel. 620 91 13 33

Organitza
Comissió Permanent de Tècnics de la Coordinadora

Junta directiva de la Coordinadora
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Benvolguts/des
Arribem a la tretzena Jornada de la Coordinadora, és una fita rellevant per nosaltres i
per totes i cada una de les entitats associades. Aquest any parlarem d’Ètica e
Innovació acompanyats d’experts del sector.

9:00 – 9:30
9:00 – 9:30

LLIURAMENT DE DOCUMENTACIÓ
LLIURAMENT DE DOCUMENTACIÓ

9:30 – 9:45
9:30 – 9:45

Inauguració de la XIIIª Jornada.
Inauguració de la XIIIª Jornada.

09:45 – 10:45
09:45 – 10:45

“La Ètica de la Innovación”. Marije Goikoetxea
“La Ètica de la Innovación”. Marije Goikoetxea

10:45 – 11:15
10:45 – 11:15

DESCANS- CAFE
DESCANS- CAFE
Taula Rodona PIC:
Taula Rodona PIC:

El que pretenem es aprofundir en l’estat de vida de les persones amb discapacitat
intel·lectual que atenem en els nostres centres. Preservem a les persones amb
necessitats especials, fem que estiguin al centre dels nostres models d’atenció.
Volem ser capaços d’auto analitzar-nos, veure si seguim el camí cap a la plena inclusió
on les persones amb discapacitat poden decidir sobre tots els aspectes de la seva vida
facilitant-los els recursos necessaris. Treballem sota les directrius marcades per la
Convenció i Estratègia Europea sobre Discapacitat 2010-2020.
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Es important donar un pas endavant i fer una ullada al que estem fent com a
professionals d’atenció a persones amb discapacitat intel·lectual.

12:15-13:00
12:15-13:00

Analitzarem processos cap a una millora contínua en innovació i ètica, adaptant-nos
al canvi constant que patim totes les organitzacions.

13:00 – 14:00
13:00 – 14:00
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14:00- 15:00
14:00- 15:00

DINAR
DINAR

Seguim col·laborant amb les diferents administracions del nostre país tot i els
moments difícils que estem vivint, però que no ens han d’afectar en la nostra tasca de
cada dia.

15:00- 16:00
15:00- 16:00

“Treballem l’emoció
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Martina
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16:00 – 17:00
16:00 – 17:00

Comunicacions lliures
Comunicacions lliures

17:00 – 17:45
17:00 – 17:45

Projecte “Eyeharp”
Projecte “Eyeharp”

Agrair la feina que feu cada dia i que la Jornada ens aporti nous coneixements i noves
forces per seguir caminant a la millora contínua dels nostres serveis.
Cordialment,

17:45 – 18:00
17:45 – 18:00
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Cloenda de la Jornada
Cloenda de la Jornada

Preu inscripcions: 95€ (inclou coffee break i brunch)
Preu inscripcions: 95€ (inclou coffee break i brunch)
Data límit d’inscripció: 08 DE NOVEMBRE - 2019
Data límit d’inscripció: 08 DE NOVEMBRE - 2019
INSCRIPCIÓ : a través del formulari a través del link : https://forms.gle/u7V4pdUGXy2g4pw9A
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