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Sociòloga i orientadora sociolabo-
ral, és responsable del Servei Itine-
rant d'Assessorament en la Cerca
d'Ocupació (SIABE) d'AOSLA-Gi-
zalan. Forma part de l'equip per-
manent de formadors d'ESCUELA
des de la seva creació, i s'encarrega
de les accions formatives del camp
d'igualtat de gènere i col·lectius
amb dificultats.

Llicenciada en Ciències Polítiques
i Sociologia. Orientadora sociola-
boral i tècnica de formació i ocu-
pació, des de 1996, sòcia funda-
dora i presidenta de la Junta Di-
rectiva de l'Associació Professional
d'Orientadors Sociolaborals AOS-
LA-Gizalan. Especialista en formació
de personal tècnic d'orientació soci-
olaboral.

Diplomat en Educació Social. Direc-
tor tècnic d’Insercoop, SCCL. Mem-
bre del Grup de Recerca en Educa-
ció Social (GRES). Consultor de la
UOC en el Grau d'Educació Social i
professor en el Postgrau d’Inserció
laboral de la Universitat Ramon Llull
i del Diploma superior de Psicoa-
nàlisi i pràctiques socioeducatives
de FLACSO. Autor de La construc-
ción de itinerarios de inserción laboral
(Gedisa) i de Trabajo y vínculo soci-
al (Ed. UOC). Ha dirigit diferents es-
tudis i treballs d’investigació en ma-
tèria d’inserció laboral. Ha coordi-
nat l’elaboració del Manual de tre-
ball amb joves de competències trans-
versals aplicades en entorns laborals
i de la Guia Sòcio-Laboral per a pro-
fessionals dels Centres d’Atenció i Se-
guiment per a extoxicòmans. Actual-
ment col·labora regularment amb el
portal d’acció social Social.cat.

Elsa Santamaría López

Doctora en Sociologia per la Uni-
versitat del País Basc, Euskal Her-
riko Unibertsitatea. Professora en els
Estudis de Psicologia i Ciències de
l'Educació de la Universitat Oberta
de Catalunya (UOC). Investigado-
ra i membre del Centre d'Estudis so-
bre la Identitat Col·lectiva (CEIC/
IKI). Treballa preferentment en els
camps de la sociologia del treball,
sociologia de la joventut i les identi-
tats col·lectives.
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