Irene De Vicente Zueras
Doctora per la Universitat de Barcelona (U.B.). Llicenciada en Psicopedagogia y
Diplomada en Treball Social. Experta en Supervisió en Treball Social (T.S.). Ha exercit
com a T.S. en diferents àmbits (malalts crònics, persones grans dependents, persones
amb problemes d’addiccions) i institucions públics i del tercers sector.
Des de l’any 1995 es professora de l’actual UFR (Unitat de Formació i Investigació) de
la U.B. d’assignatures de Treball Social i Serveis Socials en el Grau de l’Ensenyament
de Treball Social. És investigadora del Grup de Investigació i Innovació en T.S.
(G.R.I.T.S.) que té com a investigació principal el Treball Social amb les Famílies.
Recerques realitzades:
- L’intervenció amb les famílies des del Treball Social, finançada per la Fundació
La Caixa
- Avaluació de l’impacte en la intervenció amb les famílies d’infants en situació
de risc ateses durant l’any 2013. Recerca realitzada a demanda de l’Ajuntament
de L’Hospitalet de Llobregat.
- La responsabilitat dels treballadors i treballadores socials en l’autodeterminació
dels col·lectives més vulnerables (beca d’investigació de la Fundació Víctor
Grifols i Lucas)
- La incidencia de la ley integral contra la violencia de género en la formación
inicial del profesorado en el marc del Plan Nacional I+D+I Instituto de la MujerMinisterio de Igualdad.
Recerca en curs:
- Dones sense llar a la ciutat de Barcelona (2016-2018). Convenis de recerca amb
sis entitats del tercer sector de la Xarxa d’atenció a persones sense llar: Arrels
Fundació, Assís Acollida, Cáritas, Llar de Pau, Prohabitatge i Lola no estàs sola.
Direcció de diverses tesis doctorals en la línia de: Treball Social, Serveis Socials i
Política Social del Programa de Doctorat Educació i Democràcia de la Facultat
d’Educació de la UB.
Publicacions de llibres i capítols de llibre:
- Intervencion con familias desde el trabajo social (2016) Madrid: Ed grupo 5
- La supervision profesional. mas alla de la suma de oportunidades EN: El trabajo
social y sus instrumentos. elementos para una interpretacion a piacere) (2012)
Valencia: Nau Llibres, cap. 8
- Instruments i tècniques: aplicació en el treball social gerontològic EN:
Intervenció social en l’atenció sociosanitària i residencial (2005) Barcelona:
Servei de publicacions de la UAB, cap. 4
Altres publicacions: d’articles, ponències i comunicacions de presentacions a diferents
congressos internacionals i nacionals de diferents temàtiques.
Altres mèrits: al llarg de 8 anys ha estat membre de l’equip de redacció de la Revista de
Treball Social (R.T.S.) i en la actualitat forma part de l’equip assessor de la Global
Social Work Journal of Social Intervention Research.

