
 
 

 

Dra. Asunción Llena 
 
Llicenciada en FIlosifia i ciencias de l’educació. Secció Pedagogia; Postgrau en 

Educació social i Doctorada en Pedagogia. 

Premi extraordinari de doctorat.  

 

Actualment i des de 1995 Professora Titular del a la Universitat de Barcelona. 

Membre del grup de recerca de Pedagogia Social (GPS) per a la cohesió i 

inclusió social. Docent en el grau d'educació social, en el màster d'intervencions 

socials i educatives i en el màster d'estudis avançats en exclusió social. Ha 

treballat com a educadora de carrer amb joves i amb projectes comunitaris, tant 

a Barcelona com en altres països.  

 

Ha estat cap d'estudis d'educació social, viciedegana, coordinadora de 

pràctiques i docent en temes relacionats amb el Desenvolupament comunitari, 

l'Exclusió social, les Polítiques socials i la Pedagogia social. Va ser directora de 

la col·lecció Acció comunitària i socioeducativa de l'Editorial Graó.  

 

Actualment coordinadora del Màster d'Intervencions Socials i Educatives. Ha 

estat serveis especials a Romania del 2004 al 2008 com al Ministeri de Treball, 

solidaritat social i família en el procés a l'adhesió de Romania a la UE en el 

context de diversos projectes PHARE de construcció institucional vinculat a 

serveis socials, protecció de la infància i construcció de l'observatori social.  

 

Durant el període 2010-2011, a partir d'un projecte finançat per la UE per donar 

suport a l'agència Nacional de protecció dels drets dels infants a Romania co-

coordinant, juntament amb Mieke Verheyde, una col·lecció de 5 publicacions 

cadascuna d'elles amb dues parts un manual per a formadors i un manual. Ha 

realitzat estades curtes en institucions internacionals i actualment treballa 

conjuntament amb la Universitat de Leeds en un projecte de dissenyo d'una 

proposta de màster. 

 

En els darrers 5 anys he participat en projectes d'investigació en relació a la 

participació infantil estudiat entre altres coses els efectes diferits d'haver format 

part durant la infància d'experiències genuïnament participatives. També ha 

abordat temàtiques vinculades al treball comunitari i amb temes relacionats amb 

l'acompanyament socioeducatiu en medi obert amb joves. Ha participat en un IP 

Erasmus sobre streetwork. Ha publicat diversos articles sobre aquestes 

temàtiques. 

 


