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LA FORMACIÓ EN  
L’ÀMBIT D’EXECUCIÓ PENAL:  
UNA FORMACIÓ CENTRADA EN 
COMPETÈNCIES PROFESSIONALS 
 
 
L’Àrea d’Investigació i Formació Social i Criminològica del 
CEJFE, conjuntament amb grups de professionals dels 
diferents centres i serveis d’execució penal (treballadors 
socials, psicòlegs, educadors, juristes i tècnics 
especialistes) ha dut a terme un treball sistemàtic 
d’identificació de les competències professionals que es 
relacionen directament amb els comportaments 
considerats imprescindibles per a un correcte 
desenvolupament de l’activitat laboral. Aquest treball s’ha 
concretat en una guia formativa per a cadascun dels 
col·lectius. 
 
Aquesta innovació ha permès donar un salt qualitatiu a 
l’oferta formativa, que a partir d’enguany s’estructura 
plenament segons les competències professionals 
identificades.  
 
Així, les activitats formatives es dirigeixen a l’adquisició 
de les competències necessàries per a la bona pràctica 
professional i permeten que els professionals creïn 
itineraris curriculars adequats a les seves necessitats 
formatives. Els continguts teòrics emmarquen cadascuna 
de les activitats però, amb una metodologia centrada en 
la pràctica, les activitats s’orienten prioritàriament a 
aprendre a fer.  
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http://www20.gencat.cat/portal/site/Justicia/menuitem.6a30b1b2421bb1b6bd6b6410b0c0e1a0/?vgnextoid=605a8061dd02a310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=605a8061dd02a310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default


 

 

 
 
 
 
CONSULTA GENERAL D’ACTIVITATS 

 
Tot seguit es relacionen els cursos programats des de l’Àrea 
d’Investigació i Formació Social i Criminològica del CEJFE 
per a l’any 2013. 
 
Hi trobareu relacionats el codi, el títol, els destinataris i el 
calendari per a cadascun dels cursos que s’ofereixen, 
estructurats en diferents apartats: per als professionals de la 
Direcció General d’Execució Penal a la Comunitat i de 
Justícia Juvenil en un primer apartat, per als professionals 
de la Direcció General de Serveis Penitenciaris en un 
segon apartat, i tot seguit, l’oferta formativa adreçada als 
professionals d’ambdues direccions generals alhora. 
 
Finalment, en el darrer apartat trobareu les Jornades i 
activitats extraordinàries obertes a tots els professionals 
d’execució penal, professors i estudiants de les universitats i 
investigadors, i d’altres col·lectius professionals relacionats 
amb l’àmbit. 
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> Cursos adreçats a professionals de la Direcció General d’Execució Penal a la 
Comunitat i de Justícia Juvenil 
 

Codi Títol Destinataris Calendari Pàgina 

31/01/01 Eines de comunicació per a la 
mediació 

Professionals dels equips tècnics de 
menors amb prioritat dels equips de 
mediació 

22, 24 i 29 de 
gener 5 

31/02/01 Condicionants de la intervenció 
davant la diversitat cultural                                                        

Professionals dels equips tècnics de 
menors 

1, 8, 15 i 22 de 
març 6 

31/03/01 
La intervenció amb víctimes des de la 
perspectiva de la programació 
neurolingüística                                      

Professionals de les oficines d'atenció 
a la víctima  i treballadors socials dels 
equips d'assessorament tècnic penal  

12, 14, 19 i 21 
de febrer 7 

31/05/01 Actualització en proves diagnòstiques       Psicòlegs dels equips 
d'assessorament tècnic penal  

16, 18, 23 i 25 
d’abril 8 

31/06/01 Tècniques de coaching en  
l'assessorament tècnic 

Professionals dels equips tècnics de 
menors amb prioritat dels equips 
d'assessorament 

5, 12 i 26 d’abril 
i 3 de maig 9 

48/05/01 Seminari: Projecte tècnic de Medi 
Obert 

Professionals de Medi Obert de 
Justícia Juvenil 16 i 18 d’abril 10 

48/05/02 Seminari: Projecte tècnic de Medi 
Obert 

Professionals de Medi Obert de 
Justícia Juvenil 

30 d’abril i 2 de 
maig 11 

31/04/01 La prevenció d'incidències en els 
centres educatius      Professionals de centres educatius 5, 7, 12 i 14 de 

març 12 

98/09/01 Plans de treball amb menors Educadors de centres educatius i 
tècnics de Medi Obert 

16, 18, 25 i 27 
de setembre 13 

98/09/02 Plans de treball amb menors Educadors de centres educatius i 
tècnics de Medi Obert 

2, 4, 8 i 10 
d’octubre 14 

98/09/03 Plans de treball amb menors Educadors de centres educatius i 
tècnics de Medi Obert 

21, 23, 28 i 30 
d’octubre 15 

98/09/04 Plans de treball amb menors Educadors de centres educatius i 
tècnics de Medi Obert 

5, 7, 12 i 14 de 
novembre 16 

98/10/01 Mòdul d'actualització en plans de 
treball amb menors 

Professionals que van fer el curs 
Plans de treball amb menors el 2012 10 d’abril 17 

98/10/02 Mòdul d'actualització en plans de 
treball amb menors 

Professionals que van fer el curs 
Plans de treball amb menors el 2012 8 de maig 18 

98/10/03 Mòdul d'actualització en plans de 
treball amb menors 

Professionals que van fer el curs 
Plans de treball amb menors el 2012 22 de maig 19 

98/10/04 Mòdul d'actualització en plans de 
treball amb menors 

Professionals que van fer el curs 
Plans de treball amb menors el 2012 4 de juny 20 

98/10/05 Mòdul d'actualització en plans de 
treball amb menors 

Professionals que van fer el curs 
Plans de treball amb menors el 2012 12 de juny 21 

98/11/01 
Àrees clau de resultats i eines 
informàtiques de gestió de casos 
(SIJJ i gestió del risc ) 

Coordinadors i subdirectors de centres 
educatius, coordinadors d'equips de 
Medi Obert i tècnics dels serveis 
centrals 

5, 12, 19 i 26 de 
març 22 

98/11/02 
Àrees clau de resultats i eines 
informàtiques de gestió de casos 
(SIJJ i gestió del risc ) 

Coordinadors i subdirectors de centres 
educatius, coordinadors d'equips de 
Medi Obert i tècnics dels serveis 
centrals 

2, 9, 16 i 23 
d’abril 23 

98/12/01 Mòdul d'actualització en gestió i 
supervisió de casos 

Professionals que van fer el curs 
Gestió i supervisió de casos el 2012 24 d’abril 24 

98/12/02 Mòdul d'actualització en gestió i 
supervisió de casos 

Professionals que van fer el curs 
Gestió i supervisió de casos el 2012 15 de maig 25 

98/17/01 Debat a bat: actualització dels plans 
de treball en menors Professionals de Justícia Juvenil 

5,12, 19 i 26 de 
febrer i 5, 12 i 19 

de març 
26 

98/18/01 Adaptació de la intervenció educativa 
al medi obert 

Tècnics de nova incorporació als 
equips de Medi Obert de Barcelona 

6, 13 i 20 de 
febrer 27 

98/19/01 Tutories per als psicòlegs de nova 
incorporació als equips de Medi Obert 

Psicòlegs de nova incorporació als 
equips de Medi Obert 

6, 13 i 20 de 
febrer 28 

98/20/51 Adaptació de la intervenció educativa 
a un centre educatiu obert Equip del Centre Educatiu Montilivi 

12 i 14 de febrer 
(torn 1) i 19 i 21 
de febrer (torn 2) 

29 
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Eines de comunicació per a la 
mediació 

 
 

 
 
 
 

Codi: 31/01/01 
 

 Objectius  
Identificar tècniques de comunicació associades a la mediació 
de conflictes i aplicar-les en el  procés de mediació.  

   Professora 
Vivian Gama. Advocada, consultora, investigadora i formadora en gestió de 
conflictes. Coordinadora del Núcleo de Mediación de Conflictos de la 
Facultad de Derecho IBMEC (Rio de Janeiro) 

 
 
 Continguts  

1. Eines de la comunicació 
1.1. La comunicació i la construcció de la realitat 
1.2. Introducció a la teoria de la comunicació humana 
1.3. Estils i tècniques de comunicació 
1.4. Sistematització de les eines de comunicació bàsiques en la 

mediació 
2. Eines del coaching 

2.1. Introducció al coaching 
2.2. Competències del coach 
2.3. Aproximacions metodològiques entre el coaching i la mediació 
2.4. Eines tècniques útils per a la intervenció mediadora 

3. Eines de la PNL 
3.1. Introducció a la PNL 
3.2. Pressuposicions de la PNL 
3.3. Eines de la PNL útils per a la intervenció mediadora 
3.4. VAC i calibratge 
3.5. Metamodel 
3.6. Posicions de percepció  

 
 
 Metodologia  

Participació activa dels alumnes mitjançant l’aportació d’experiència 
professional, la reflexió individual i la pràctica de tècniques de comunicació. 

 
 
 Destinataris  

Professionals dels equips tècnics de menors, amb prioritat dels equips de 
mediació. Inscripció tancada  

   Dates:  22, 24 i 29 de gener  
Horari:  De 10.00 a 14.00 hores 
Lloc:  Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada 
Places:  25 
Hores:  12 
Avaluació:  Sí 

 

 

 Activitat vinculada a la competència: 
Comunicació 
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Condicionants de la intervenció 
davant la diversitat cultural 

 
 

 
 
 
 

Codi: 31/02/01 
 

 Objectius  
Entendre les raons socials i culturals que determinen el 
comportament dels joves de diferents cultures. Identificar els 
elements clau que cal tenir en compte en l’exploració d’un 
menor atenent al seu origen cultural. 

   Professors 
Experts d’associacions i entitats socials vinculades a les cultures 
representades 

 
 
 Continguts  

1. El fet migratori en joves llatins, xinesos, romanesos i magrebins 
2. Models familiars i models culturals 
3. Singularitat dels joves d’aquestes procedències 
4. L’adaptació a la societat d’acollida: elements a favor i en contra 
5. El significat de la justícia en cada col·lectiu 
6. Orientacions per a la intervenció professional 

 
 
 Metodologia  

Exposició teòrica que s’alternarà amb l’anàlisi de casos pràctics. 
 
 
 Destinataris  

Professionals dels equips tècnics de menors. Inscripció tancada  
   Dates:  1, 8, 15 i 22 de març  

Horari:  De 9.30 a 14.30 hores 
Lloc:  Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada 
Places:  25 
Hores:  20 
Avaluació:  Sí 

 

 

 Activitat vinculada a la competència: 
Planificació de la intervenció 
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La intervenció amb víctimes 
des de la perspectiva de la 
programació neurolingüística 

 
 
 
 
 

Codi: 31/03/01 
 

 Objectius  
Utilitzar protocols d’intervenció psicològica en funció de les 
característiques de les víctimes. Aplicar metodologies 
d’acompanyament en el dol, en processos de pèrdua i en el 
trauma.  

   Professor 
Xavier Guix. Psicòleg, terapeuta, expert en autoconeixement i PNL. 
Col·laborador del màster PNL de la Universitat de Vic 

 
 
 Continguts  

1. L’eix pensament-emoció-acció 
1.1. Les creences 
1.2. El reconeixement de les emocions 
1.3. Els estats emocionals 

2. L’acompanyament en el dol, la pèrdua i el trauma 
3. Recursos comunicatius 

3.1. Empatia 
3.2. Assertivitat 
3.3. Com comunicar males notícies 

4. Protocols d’intervenció 
 
 
 Metodologia  

Participació activa dels alumnes en dinàmiques de grup, reflexions i anàlisi 
de casos pràctics. 

 
 
 Destinataris  

Professionals de les oficines d’atenció a la víctima i treballadors socials 
dels  equips d’assessorament tècnic penal. Inscripció tancada  

   Dates:  12, 14, 19 i 21 de febrer 
Horari:  De 9.30 a 14.30 hores 
Lloc:  Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada 
Places:  25 
Hores:  20 
Avaluació:  Sí 

 

 

 Activitat vinculada a la competència: 
Planificació de la intervenció 
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Actualització en proves 
diagnòstiques 

 
 
 
 
 
 

Codi: 31/05/01 
 

 Objectius  
Avaluar la qualitat d’un instrument diagnòstic per les seves 
propietats psicomètriques. Avaluar trets de personalitat normal 
i anormal amb els nous sistemes diagnòstics de patologia de la 
personalitat. Diagnosticar un trastorn de personalitat basant-se 
en la intensitat dels trets i dificultats funcionals. 

   Professor 
Fernando Gutierrez. Psicòleg del Departament d’Avaluació de la 
Personalitat de l’Hospital Clínic 

 
 
 Continguts  

1. Propietats psicomètriques del instruments de mesura 
2. Diagnòstics categòrics i avaluacions dimensionals 
3. Models actuals de personalitat i de patologia de la personalitat 
4. La informació procedent de diferents models 
5. DSM-5 i CIE-11 
6. Concepte de desadaptació. Què és un trastorn? 
7. Quan s’ha de diagnosticar un trastorn de personalitat ? 
8. Quan i com es pot avaluar la patologia de la personalitat: trets vs estat, 

autoinforme vs entrevista i viabilitat de l’exploració 
 
 
 Metodologia  

Exposició teòrica i participació activa dels alumnes en exercicis pràctics i 
casos clínics. 

 
 
 Destinataris  

Psicòlegs dels equips d’assessorament tècnic penal. Inscripció tancada  
   Dates:  16, 18, 23 i 25 d’abril  

Horari:  De 9.30 a 14.30 hores 
Lloc:  Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada 
Places:  25 
Hores:  20 
Avaluació:  Sí 

 

 

 Activitat vinculada a la competència: 
Planificació de la intervenció 
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Tècniques de coaching en 
l’assessorament tècnic 

 
 
 

Codi: 31/06/01 
 

 Objectius  
Identificar les tècniques bàsiques del coaching i la seva 
aplicació a l’activitat professional. Aplicar tècniques de 
coaching en casos concrets de la realitat quotidiana. 

   Professor 
Fèlix Castillo. Psicòleg clínic i coach sistèmic de l’Hospital de Santa Creu i 
Sant Pau.  

 
 
 Continguts  

1. El coaching aplicat a les disciplines socials 
2. Les tècniques bàsiques d’aplicació del coaching amb individus 
3. Les tècniques bàsiques d’aplicació del coaching amb grups 
4. Treball amb casos pràctics a partir de l’experiència i necessitats dels 

professionals 
 
 
 Metodologia  

Exposició teòrica i treball amb casos pràctics. 
 
 
 Destinataris  

Professionals dels equips tècnics de menors amb prioritat dels equips 
d’assessorament. Inscripció tancada 

   Dates:  5, 12 i 26 d’abril i 3 de maig 
Horari:  De 9.30 a 14.30 hores 
Lloc:  Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada 
Places:  25 
Hores:  20 
Avaluació:  Sí 

 

 

 Activitat vinculada a la competència: 
Planificació de la intervenció 
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Seminari: Projecte tècnic de 
Medi Obert Codi: 48/05/01 

 Objectius 
Explicar les raons que porten a revisar el Projecte tècnic de 
Medi Obert. Descriure les seves parts fonamentals així com les 
passes a seguir per a la seva concreció i redacció. 

 Ponents 
Participants del grup impulsor, supervisors externs, e-moderadors i 
redactors dels grups de treball 

 Continguts 
1. Camí transcorregut en el treball d’intervenció socioeducativa en medi 

obert, valoració i anàlisi de les aportacions, canvis i moment actual 
2. Enfocament metodològic d’un projecte tècnic 
3. Objectius, planificació, tasques i temporalització 
4. Aclariment de dubtes i incorporació d’aportacions 

 Metodologia 
Exposició dels ponents i participació activa dels assistents per tal de 
millorar les propostes que es vagin introduint. 

 Destinataris 
Professionals de Medi Obert de Justícia Juvenil. Inscripció tancada 

Dates: 16 i 18 d’abril  
Horari: De 9.30 a 13.30 hores 
Lloc: Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada 
Places: 35 
Hores: 8 
Avaluació: No 

 

 

Activitat vinculada a la competència:  
Planificació de la intervenció 
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Seminari: Projecte tècnic de 
Medi Obert Codi: 48/05//02 

 Objectius 
Explicar les raons que porten a revisar el Projecte tècnic de 
Medi Obert. Descriure les seves parts fonamentals així com les 
passes a seguir per a la seva concreció i redacció. 

 Ponents 
Participants del grup impulsor, supervisors externs, e-moderadors i 
redactors dels grups de treball 

 Continguts 
1. Camí transcorregut en el treball d’intervenció socioeducativa en medi 

obert, valoració i anàlisi de les aportacions, canvis i moment actual 
2. Enfocament metodològic d’un projecte tècnic 
3. Objectius, planificació, tasques i temporalització 
4. Aclariment de dubtes i incorporació d’aportacions 

Metodologia  
Exposició dels ponents i participació activa dels assistents per tal de 
millorar les propostes que es vagin introduint.

 Destinataris 
Professionals de Medi Obert de Justícia Juvenil. Inscripció tancada 

Dates: 30 d’abril i 2 de maig  
Horari: De 9.30 a 13.30 hores 
Lloc: Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada 
Places: 35 
Hores: 8 
Avaluació: No 

 

 

Activitat vinculada a la competència:  
Planificació de la intervenció 
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La prevenció d’incidències en 
els centres educatius 

 
 

 
 
 
 

Codi: 31/04/01 
 

 Objectius  
Aplicar tècniques d’observació preventiva en les diferents 
situacions de convivència dels menors. Utilitzar habilitats 
comunicatives en la resolució d’incidències. Reconèixer els 
diferents tipus de substàncies tòxiques i els símptomes del seu 
consum. Analitzar els possibles canals d’introducció de 
drogues i les incidències que se’n poden derivar. 

   Professors 
Manuel Mateo. Cap de serveis del Centre Penitenciari de Joves. Manuel 
Linares. Cap de serveis del Centre Penitenciari Brians 1 

 
 
 Continguts  

1. L’observació com a eina de seguretat preventiva. L’observació dels 
joves internats i dels espais comuns 

2. Mesures preventives davant d’incidents greus 
3. La importància de les habilitats comunicatives davant de qualsevol 

incidència 
3.1. Tècniques assertives per prevenir incidents i conflictes 

4. Definicions i classificació de les substàncies tòxiques 
4.1. Depressores, estimulants, pertorbadores 
4.2. Haixix, heroïna, cocaïna, psicofàrmacs 

5. Distingir i reconèixer altres tipus de fàrmacs 
5.1. Al·lucinògens, nous fàrmacs (PCP, Ketamina) 

6. Causes del consum 
7. Canals d’entrada i extorsió vinculats al consum de drogues 

 
 
 Metodologia  

Exposició teòrica i resolució de casos pràctics. 
 
 
 Destinataris  

Professionals de centres educatius 
   Dates:  5, 7, 12 i 14 de març  

Horari:  De 9.30 a 14.30 hores 
Lloc:  Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada 
Places:  25 
Hores:  20 
Avaluació:  Sí 

 

 

 Activitat vinculada a la competència: 
Prevenció i resolució de conflictes 
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Plans de treball amb menors 

 
 

Codi: 98/09/01  
 

 Objectius  
Confeccionar i redactar Programes Individualitzats d’Execució 
a partir de les dades del diagnòstic inicial dels menors i de les 
indicacions institucionals. Aplicar i avaluar els plans de treball.  

   Professor 
Miquel Castillo. Professor de Planificació i avaluació de l'acció social dels 
estudis de Grau d'Educació Social de la UOC 

 
 
 Continguts  

1. Presentació teòrica sobre aspectes educatius (potencial institucional, 
estructures curriculars...) 

2. Identificació de les principals dificultats de la planificació 
3. Estudi de les parts d’un disseny i de les diferents unitats de planificació 
4. El Programa individualitzat d’execució: característiques 
5. La coherència interna entre les parts del disseny i clarificació de les 

diferències entre elles: objectiu, contingut, metodologia, temporalització  
i avaluació 

6. La redacció d’objectius i continguts (aspectes formals) 
7. Anàlisi d’un cas: identificació de possibles errors en la planificació i /o 

redacció dels seus components, contradiccions entre les parts o 
inadequació d’alguna d’elles 

8. Planificació en un cas hipotètic o real 
 
 
 Metodologia  

Exposició teòrica. Treball en grup sobre casos reals o hipotètics i posada 
en comú de dificultats i solucions. 

 
 
 Destinataris  

Educadors de centres educatius i tècnics de Medi Obert. Inscripció 
tancada  

   Dates : 16, 18, 25 i 27 de setembre 
Horari:  De 9.30 a 14.30 hores 
Lloc:  Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada 
Places:  20 
Hores:  20 
Avaluació:  No 

 

 

 Activitat vinculada a la competència: 
Planificació de la intervenció 
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Plans de treball amb menors 

 
 

Codi: 98/09/02  
 

 Objectius  
Confeccionar i redactar Programes Individualitzats d’Execució 
a partir de les dades del diagnòstic inicial dels menors i de les 
indicacions institucionals. Aplicar i avaluar els plans de treball. 

   Professor 
Miquel Castillo. Professor de Planificació i avaluació de l'acció social dels 
estudis de Grau d'Educació Social de la UOC 

 
 
 Continguts  

1. Presentació teòrica sobre aspectes educatius (potencial institucional, 
estructures curriculars...) 

2. Identificació de les principals dificultats de la planificació 
3. Estudi de les parts d’un disseny i de les diferents unitats de planificació 
4. El Programa individualitzat d’execució: característiques 
5. La coherència interna entre les parts del disseny i clarificació de les 

diferències entre elles: objectiu, contingut, metodologia, temporalització  
i avaluació 

6. La redacció d’objectius i continguts (aspectes formals) 
7. Anàlisi d’un cas: identificació de possibles errors en la planificació i /o 

redacció dels seus components, contradiccions entre les parts o 
inadequació d’alguna d’elles 

8. Planificació en un cas hipotètic o real 
 
 
 Metodologia  

Exposició teòrica. Treball en grup sobre casos reals o hipotètics i posada 
en comú de dificultats i solucions. 

 
 
 Destinataris  

Educadors de centres educatius i tècnics de Medi Obert. Inscripció 
tancada  

   Dates : 2, 4, 8 i 10 d’octubre 
Horari:  De 9.30 a 14.30 hores 
Lloc:  Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada 
Places:  20 
Hores:  20 
Avaluació:  No 

 

 

 Activitat vinculada a la competència:  
Planificació de la intervenció 
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Plans de treball amb menors 

 
 

Codi: 98/09/03  
 

 Objectius  
Confeccionar i redactar Programes Individualitzats d’Execució 
a partir de les dades del diagnòstic inicial dels menors i de les 
indicacions institucionals. Aplicar i avaluar els plans de treball. 

   Professor 
Miquel Castillo. Professor de Planificació i avaluació de l'acció social dels 
estudis de Grau d'Educació Social de la UOC 

 
 
 Continguts  

1. Presentació teòrica sobre aspectes educatius (potencial institucional, 
estructures curriculars...) 

2. Identificació de les principals dificultats de la planificació 
3. Estudi de les parts d’un disseny i de les diferents unitats de planificació 
4. El Programa individualitzat d’execució: característiques 
5. La coherència interna entre les parts del disseny i clarificació de les 

diferències entre elles: objectiu, contingut, metodologia, temporalització  
i avaluació 

6. La redacció d’objectius i continguts (aspectes formals) 
7. Anàlisi d’un cas: identificació de possibles errors en la planificació i /o 

redacció dels seus components, contradiccions entre les parts o 
inadequació d’alguna d’elles 

8. Planificació en un cas hipotètic o real 
 
 
 Metodologia  

Exposició teòrica. Treball en grup sobre casos reals o hipotètics i posada 
en comú de dificultats i solucions. 

 
 
 Destinataris  

Educadors de centres educatius i tècnics de Medi Obert. Inscripció 
tancada  

   Dates : 21, 23, 28 i 31 d’octubre 
Horari:  De 9.30 a 14.30 hores 
Lloc:  Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada 
Places:  20 
Hores:  20 
Avaluació:  No 

 

 

 Activitat vinculada a la competència:  
Planificació de la intervenció 
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Plans de treball amb menors 

 
 

Codi: 98/09/04  
 

 Objectius  
Confeccionar i redactar Programes Individualitzats d’Execució 
a partir de les dades del diagnòstic inicial dels menors i de les 
indicacions institucionals. Aplicar i avaluar els plans de treball. 

   Professor 
Miquel Castillo. Professor de Planificació i avaluació de l'acció social dels 
estudis de Grau d'Educació Social de la UOC 

 
 
 Continguts  

1. Presentació teòrica sobre aspectes educatius (potencial institucional, 
estructures curriculars...) 

2. Identificació de les principals dificultats de la planificació 
3. Estudi de les parts d’un disseny i de les diferents unitats de planificació 
4. El Programa individualitzat d’execució: característiques 
5. La coherència interna entre les parts del disseny i clarificació de les 

diferències entre elles: objectiu, contingut, metodologia, temporalització  
i avaluació 

6. La redacció d’objectius i continguts (aspectes formals) 
7. Anàlisi d’un cas: identificació de possibles errors en la planificació i /o 

redacció dels seus components, contradiccions entre les parts o 
inadequació d’alguna d’elles 

8. Planificació en un cas hipotètic o real 
 
 
 Metodologia  

Exposició teòrica. Treball en grup sobre casos reals o hipotètics i posada 
en comú de dificultats i solucions. 

 
 
 Destinataris  

Educadors de centres educatius i tècnics de Medi Obert. Inscripció 
tancada  

   Dates : 5, 7, 12 i 14 novembre 
Horari:  De 9.30 a 14.30 hores 
Lloc:  Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada 
Places:  20 
Hores:  20 
Avaluació:  No 

 

 

 Activitat vinculada a la competència:  
Planificació de la intervenció 
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Mòdul d’actualització en plans 
de treball amb menors 

 
 

Codi: 98/10/01 
 

 Objectius  
Dur a terme els plans de treball amb menors incorporant-hi les 
darreres novetats acordades institucionalment. 

   Professor 
Jesús Vilar. Professor de Pedagogia social i planificació educativa de la 
Universitat Ramon Llull 

 
 
 Continguts  

1. Presentació teòrica de les innovacions en els plans de treball per a 
menors 

2. Identificació de les principals dificultats de la planificació 
3. Definició operativa i ajust de conceptes: característiques del Programa 

individualitzat d’execució, objectius, continguts dels informes, 
metodologia, temporalització i avaluació 

4. La coherència interna 
5. Anàlisi d’un cas: identificació de possibles errors en la planificació i /o 

redacció dels seus components, contradiccions entre les parts o 
inadequació d’alguna d’elles. 

6. Planificació d’un cas hipotètic o real 
 
 
 Metodologia  

Exposició teòrica. Treball en grup sobre casos reals o hipotètics i posada 
en comú de dificultats i solucions. 

 
 
 Destinataris  

Educadors de centres educatius i tècnics de Medi Obert que van participar 
en la formació de Plans de treball en menors el 2012. Inscripció tancada  

   Dates : 10 d’abril 
Horari:  De 9.30 a 14.30 hores 
Lloc:  Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada 
Places:  20 
Hores:  5 
Avaluació:  No 

 

 

 Activitat vinculada a la competència: 
Planificació de la intervenció 
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Mòdul d’actualització en plans 
de treball amb menors 

 
 

Codi: 98/10/02 
 

 Objectius  
Dur a terme els plans de treball amb menors incorporant-hi les 
darreres novetats acordades institucionalment. 

   Professor 
Jesús Vilar. Professor de Pedagogia social i planificació educativa de la 
Universitat Ramon Llull 

 
 
 Continguts  

1. Presentació teòrica de les innovacions en els plans de treball per a 
menors 

2. Identificació de les principals dificultats de la planificació 
3. Definició operativa i ajust de conceptes: característiques del Programa 

individualitzat d’execució, objectius, continguts dels informes, 
metodologia, temporalització i avaluació 

4. La coherència interna 
5. Anàlisi d’un cas: identificació de possibles errors en la planificació i /o 

redacció dels seus components, contradiccions entre les parts o 
inadequació d’alguna d’elles 

6. Planificació en un cas hipotètic o real 
 
 
 Metodologia  

Exposició teòrica. Treball en grup sobre casos reals o hipotètics i posada 
en comú de dificultats i solucions. 

 
 
 Destinataris  

Educadors de centres educatius i tècnics de Medi Obert que van participar 
en la formació de Plans de treball en menors el 2012. Inscripció tancada  

   Dates:  8 de maig 
Horari:  De 9.30 a 14.30 hores 
Lloc:  Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada 
Places:  20 
Hores:  5 
Avaluació:  No 

 

 

 Activitat vinculada a la competència: 
Planificació de la intervenció 
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Mòdul d’actualització en plans 
de treball amb menors 

 
 

Codi: 98/10/03 
 

 Objectius  
Dur a terme els plans de treball amb menors incorporant-hi les 
darreres novetats acordades institucionalment. 

   Professor 
Jesús Vilar. Professor de Pedagogia social i planificació educativa de la 
Universitat Ramon Llull 

 
 
 Continguts  

1. Presentació teòrica de les innovacions en els plans de treball per a 
menors 

2. Identificació de les principals dificultats de la planificació 
3. Definició operativa i ajust de conceptes: característiques del Programa 

individualitzat d’execució, objectius, continguts dels informes, 
metodologia, temporalització i avaluació 

4. La coherència interna 
5. Anàlisi d’un cas: identificació de possibles errors en la planificació i /o 

redacció dels seus components, contradiccions entre les parts o 
inadequació d’alguna d’elles 

6. Planificació en un cas hipotètic o real 
 
 
 Metodologia  

Exposició teòrica. Treball en grup sobre casos reals o hipotètics i posada 
en comú de dificultats i solucions. 

 
 
 Destinataris  

Educadors de centres educatius i tècnics de Medi Obert que van participar 
en la formació de Plans de treball en menors el 2012. Inscripció tancada  

   Dates:  22 de maig 
Horari:  De 9.30 a 14.30 hores 
Lloc:  Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada 
Places:  20 
Hores:  5 
Avaluació:  No 

 

 

 Activitat vinculada a la competència: 
Planificació de la intervenció 
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Mòdul d’actualització en plans 
de treball amb menors 

 
 

Codi: 98/10/04 
 

 Objectius  
Dur a terme els plans de treball amb menors incorporant-hi les 
darreres novetats acordades institucionalment. 

   Professor 
Jesús Vilar. Professor de Pedagogia social i planificació educativa de la 
Universitat Ramon Llull 

 
 
 Continguts  

1. Presentació teòrica de les innovacions en els plans de treball per a 
menors 

2. Identificació de les principals dificultats de la planificació 
3. Definició operativa i ajust de conceptes: característiques del Programa 

individualitzat d’execució, objectius, continguts dels informes, 
metodologia, temporalització i avaluació 

4. La coherència interna 
5. Anàlisi d’un cas: identificació de possibles errors en la planificació i /o 

redacció dels seus components, contradiccions entre les parts o 
inadequació d’alguna d’elles 

6. Planificació en un cas hipotètic o real 
 
 
 Metodologia  

Exposició teòrica. Treball en grup sobre casos reals o hipotètics i posada 
en comú de dificultats i solucions. 

 
 
 Destinataris  

Educadors de centres educatius i tècnics de Medi Obert que van participar 
en la formació de Plans de treball en menors el 2012. Inscripció tancada  

   Dates:  4 de juny 
Horari:  De 9.30 a 14.30 hores 
Lloc:  Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada 
Places:  20 
Hores:  5 
Avaluació:  No 

 

 

 Activitat vinculada a la competència: 
Planificació de la intervenció 
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Mòdul d’actualització en plans 
de treball amb menors 

 
 

Codi: 98/10/05 
 

 Objectius  
Dur a terme els plans de treball amb menors incorporant-hi les 
darreres novetats acordades institucionalment. 

   Professor 
Jesús Vilar. Professor de Pedagogia social i planificació educativa de la 
Universitat Ramon Llull 

 
 
 Continguts  

1. Presentació teòrica de les innovacions en els plans de treball per a 
menors 

2. Identificació de les principals dificultats de la planificació 
3. Definició operativa i ajust de conceptes: característiques del Programa 

individualitzat d’execució, objectius, continguts dels informes, 
metodologia, temporalització i avaluació 

4. La coherència interna 
5. Anàlisi d’un cas: identificació de possibles errors en la planificació i /o 

redacció dels seus components, contradiccions entre les parts o 
inadequació d’alguna d’elles 

6. Planificació en un cas hipotètic o real 
 
 
 Metodologia  

Exposició teòrica. Treball en grup sobre casos reals o hipotètics i posada 
en comú de dificultats i solucions. 

 
 
 Destinataris  

Educadors de centres educatius i tècnics de Medi Obert que van participar 
en la formació de Plans de treball en menors el 2012. Inscripció tancada  

   Dates: 12 de juny 
Horari:   De 9.30 a 14.30 hores 
Lloc:  Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada 
Places:  20 
Hores:  5 
Avaluació:  No 

 

 

 Activitat vinculada a la competència: 
Planificació de la intervenció 
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Àrees clau de resultats i eines 
informàtiques de gestió de 
casos (SIJJ i gestió del risc) Codi: 98/11/01 

 Objectius 
Utilitzar totes les possibilitats del Sistema d’Informació de 
Justícia Juvenil i de l’aplicació informàtica de gestió del risc 
vinculades a la direcció d’equips. Identificar i avaluar les àrees 
clau de resultats.  

 Professor 
Carles Ferrer. Responsable de coordinació de l’Àrea de Planificació i 
Projectes Estratègics de la Direcció General de Serveis Penitenciaris 

 Continguts 
1. Identificació d’àrees clau. 
2. Característiques i utilitats del Sistema d’Informació de Justícia Juvenil 
3. Opcions d’obtenció de dades, indicadors i llistats de control  

3.1. Gestió d’expedients 
3.2. Gestió del Risc 

4. Aplicació de les eines informàtiques a la gestió de casos 

 Metodologia 
Exposició teòrica i exemples de casos pràctics.  Pràctica a l’aula 
d’ordinadors.  

 Destinataris 
Coordinadors i subdirectors de centres educatius, coordinadors d’equips de 
Medi Obert i tècnics dels serveis centrals. Inscripció tancada 

 Dates: 5, 12, 19 i 26 de març 
Horari: De 9.30 a 14.30 hores 
Lloc: Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada 
Places: 20 
Hores: 20 
Avaluació: Si 

 

 

 Activitat vinculada a la competència: 
Planificació de la intervenció 
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Àrees clau de resultats i eines 
informàtiques de gestió de 
casos (SIJJ i gestió del risc) 

 
Codi: 98/11/02  

 
 Objectius  

Utilitzar totes les possibilitats del Sistema d’Informació de 
Justícia Juvenil i de l’aplicació informàtica de gestió del risc 
vinculades a la direcció d’equips. Identificar i avaluar les àrees 
clau de resultats. 

   Professor 
Carles Ferrer. Responsable de coordinació de l’Àrea de Planificació i 
Projectes Estratègics de la Direcció General de Serveis Penitenciaris 

 
 
 Continguts 

1. Identificació d’àrees clau. 
2. Característiques i utilitats del Sistema d’Informació de Justícia Juvenil 
3. Opcions d’obtenció de dades, indicadors i llistats de control  

3.1. Gestió d’expedients 
3.2. Gestió del Risc 

4. Aplicació de les eines informàtiques a la gestió de casos 
 
 
 Metodologia  

Exposició teòrica i exemples de casos pràctics.  Pràctica a l’aula 
d’ordinadors. 

 
 
 Destinataris 

Coordinadors i subdirectors de centres educatius, coordinadors d’equips de 
Medi Obert i tècnics dels serveis centrals. Inscripció tancada  

   Dates : 2, 9, 16 i 23 d’abril 
Horari:  De 9.30 a 14.30 hores 
Lloc:  Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada 
Places:  20 
Hores:  20 
Avaluació:  Si 

 

 

 Activitat vinculada a la competència: 
Planificació de la intervenció 
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Mòdul d’actualització en gestió 
i supervisió de casos 

 
 

Codi: 98/12/01 
 

 Objectius  
Supervisar l’estructura i el contingut dels plans de treball amb 
menors que elaborin els membres de l’equip segons les 
darreres indicacions i recomanacions institucionals, per tal que 
siguin aplicables i viables. 

   Professor 
Jesús Vilar. Professor de pedagogia social i planificació educativa de la 
Universitat Ramon Llull 

 
 
 Continguts  

1. Recomanacions i/o instruccions per millorar la gestió i supervisió dels 
programes individualitzats d’execució: qüestions generals, aspectes 
formals, diagnòstic, planificació del PIE, aplicació i avaluació 

2. Aplicació i supervisió de les innovacions 
3. Gestió de casos 
4. Pràctica de casos 

 
 
 Metodologia  

Exposició teòrica i treball en grup sobre casos reals o hipotètics. 
  

 
 Destinataris  

Professionals que van fer el curs Gestió i supervisió de casos l’any 2012. 
Inscripció tancada  

   Dates : 24 d’abril 
Horari:  De 9.30 a 14.30 hores 
Lloc:  Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada 
Places:  20 
Hores:  5 
Avaluació:  No 

 

 

 Activitat vinculada a la competència: 
Planificació de la intervenció 
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Mòdul d’actualització en gestió 
i supervisió de casos 

 
Codi: 98/12/02 

 
 Objectius  

Supervisar l’estructura i el contingut dels plans de treball amb 
menors que elaborin els membres de l’equip segons les 
darreres indicacions i recomanacions institucionals, per tal que 
siguin aplicables i viables. 

   Professor 
Jesús Vilar. Professor de pedagogia social i planificació educativa de la 
Universitat Ramon Llull 

 
 
 Continguts  

1. Recomanacions i/o instruccions per millorar la gestió i supervisió dels 
programes individualitzats d’execució: qüestions generals, aspectes 
formals, diagnòstic, planificació del PIE, aplicació i avaluació 

2. Aplicació i supervisió de les innovacions 
3. Gestió de casos 
4. Pràctica de casos 

 
 
 Metodologia  

Exposició teòrica i treball en grup sobre casos reals o hipotètics. 
  

 
 Destinataris  

Professionals que van fer el curs Gestió i supervisió de casos l’any 2012. 
Inscripció tancada  

   Dates : 15 de maig 
Horari:  De 9.30 a 14.30 hores 
Lloc:  Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada 
Places:  20 
Hores:  5 
Avaluació:  No 

 

 

 Activitat vinculada a la competència: 
Planificació de la intervenció 
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Debat a bat : actualització dels 
plans de treball amb menors 

 
 

Codi: 98/17/01  
 

 Objectius  
A partir del treball dut a terme l’any 2012 en el curs sobre Plans 
de treball en menors i en base a l’experiència i els coneixements 
dels participants, proposar a la DGEPCJJ una guia 
d’orientacions pràctiques per a l’elaboració d’aquests plans, 
dirigida als professionals. 

   Coordinador 
Jesús Vilar. Professor de pedagogia social i planificació educativa de la 
Universitat Ramon Llull 

 
 
 Continguts 

1. Anàlisi de l’estat actual de la planificació de la intervenció educativa 
1.1. Funcions del Programa Individualitzat d’Execució 
1.2. Estructura i continguts 
1.3. Errors comuns 
1.4. Identificació d’aspectes crítics 
1.5. Avaluació 

2. Anàlisi de casos 
3. Proposta de models 
4. Elaboració de conclusions 
5. Producció de la guia per als professionals 

 
 
 Metodologia  

A través de la conducció del grup per part de l’expert i amb el suport d’un 
coordinador intern, s’analitzaran casos, s’usaran tècniques de pluja d’idees, 
dinàmiques de grups, etc. per tal de redactar les conclusions que conformin 
una guia útil per als professionals, que es publicarà a la web del CEJFE i 
formarà part de la col·lecció Debat a bat. 

 
 
 Destinataris 

Professionals de Justícia Juvenil. Inscripció tancada  
   Dates : 5, 12, 19 i 26 de febrer i 5, 12 i 19 de març 

Horari:  De 16.00 a 19.00 hores (excepte el 19 de març: de 16.00 a 18.00) 
Lloc:  Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada 
Places:  15 
Hores:  20 
Avaluació:  No 

 

 

 Activitat vinculada a la competència: 
Planificació de la intervenció 
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Adaptació de la intervenció 
educativa al medi obert 

 
 
 

Codi: 98/18/01  
 

 Objectius  
Treballar amb els menors en medi obert mantenint 
l’enquadrament i els límits, i traient el màxim profit de la 
intervenció socioeducativa en aquest context.  

   Professors 
Miquel Àngel Tapias. Coordinador de l’Equip de Medi Obert 3 de Barcelona 
Sara Repiso. Tècnica de l’Equip de Medi Obert de Tarragona 

 
 
 Continguts  

1. L’atenció individualitzada en el medi obert 
1.1. El rol del tècnic de Medi Obert 
1.2. La relació d’ajuda i control 
1.3. La distància professional 
1.4. L’acompanyament educatiu individualitzat en espais formals i 

informals (activitats, sortides programades, cercles socials, accions de 
prevenció comunitària, intercanvis, etc.) 

2. Eines d’atenció individualitzada 
2.1. L‘entrevista d’avaluació i seguiment 
2.2. L’entrevista motivacional 
2.3. Programes d’intervenció especialitzada 
2.4. El treball de necessitats educatives individuals a través del grup social 
2.5. Circuïts i recursos de derivació en el propi entorn 

3. El Programa Individualitzat d’Execució 
3.1. El pla de treball com a contracte 
3.2. Continguts, seguiment i avaluació del pla de treball individualitzat 

 
 
 Metodologia  

Dinàmica participativa en què s’analitzaran les principals característiques 
del treball en el medi obert i es resoldran supòsits pràctics. 

 
 
 Destinataris  

Tècnics de nova incorporació al equips de Medi Obert de Barcelona. 
Inscripció tancada  

   Dates:  6, 13 i 20 de febrer 
Horari:  De 9.30 a 14.30 hores 
Lloc:  Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada 
Places:  13 
Hores:  15 
Avaluació:  No 

 

 

 Activitat vinculada a la competència:  
Intervenció 
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Tutories per als psicòlegs de 
nova incorporació als equips 
de Medi Obert 

 
 

Codi: 98/19/01  
 

 Objectius  
Avaluar de manera estructurada les necessitats individuals i 
grupals d’intervenció en els menors. Dissenyar, dur a terme, 
fer el seguiment i avaluar programes i intervencions 
psicològiques, adreçades a individus o a grups. 

   Tutora 
Toni Cano. Psicòleg de l’Equip de Medi Obert 3 de Barcelona 

 
 

 Continguts  
1. Diagnòstic i valoració estructurada: SAVRY i altres instruments 

d’avaluació psicològica 
2. La planificació de la intervenció psicològica individualitzada. Aportació 

del psicòleg a l’elaboració del Programa individualitzat d’execució.  
3. La intervenció individualitzada 

3.1. L’enquadrament de la intervenció 
3.2. Límits de la intervenció i derivació: professionals, xarxes i recursos 
3.3. Modificacions, replanificació i finalització de la intervenció 

4. Eines d’intervenció individualitzada 
4.1. L’entrevista motivacional i altres tipus d’entrevista 
4.2. Tècniques d’intervenció basades en l’evidència empírica 
4.3. La intervenció en situacions d’urgència o de crisi 

5. Els principals programes marc de carácter grupal i la seva 
implemetació 
5.1. El funcionament dels grups 
5.2. Tècniques per a la gestió i conducció de grups 
5.3. Avaluació de resultats 

 
 
 Metodologia  

Dinàmica participativa a través de la pràctica amb casos reals, amb 
acompanyament i supervisió tutorials individualitzades. 

 
 

 Destinataris  
Psicòlegs de nova incorporació als equips de Medi Obert. Inscripció 
tancada  

   Dates: 6, 13 i 20 de febrer 
Horari:  De 9.30 a 14.30 hores 
Lloc:  Equip de Medi Obert 3 de Barcelona 
Places:  3 
Hores:  15 
Avaluació:  No 

 

 

 Activitat vinculada a les competències: 
Intervenció 
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Adaptació de la intervenció 
educativa a un centre educatiu 
obert 

 
 

Codi: 98/20/51  
 

 Objectius  
Treballar amb els menors en un centre obert mantenint 
l’enquadrament i els límits, i traient el màxim profit de les 
possibilitats d’intervenció socioeducativa en aquest context. 

   Professora 
Eva Corominola. Directora del Centre Educatiu Folch i Torres 

 
 
 Continguts  

1. Característiques diferenciadores d’un centre obert 
2. Tècniques de prevenció i resolució de conflictes en un centre obert 
3. L’atenció individualitzada en un centre obert 

3.1. La tutoria i les entrevistes individualitzades de seguiment 
3.2. Estratègies educatives  
3.3. El treball de necessitats educatives a través del grup social i la família 
3.4. Circuïts i recursos de derivació en el propi entorn 

4. El Programa individualitzat d’execució 
4.1. El pla de treball individualitzat com a contracte 
4.2. Continguts, seguiment i avaluació del pla de treball individualitzat 

5. Prevenció i resolució de conflictes en el context d’un centre obert 
 
 
 Metodologia  

Dinàmica participativa en què s’analitzaran les principals diferències entre 
el treball en un centre tancat i un obert i es resoldran supòsits pràctics 
extrets de la dinàmica educativa en un centre obert. 

 
 
 Destinataris  

Equip del Centre Educatiu Montilivi. Inscripció tancada  
   Dates : 12 i 14 de febrer (torn 1) i 19 i 21 de febrer (torn 2) 

Horari:  De 9.30 a 14.30 hores (torn 1) i de 15.00 a 20.00 hores (torn 2) 
Lloc:  Centre Educatiu Montilivi 
Places:  6 (torn 1) i 7 (torn 2) 
Hores:  10 
Avaluació:  No 

 

 

 Activitat vinculada a la competència: 
Intervenció 
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> Cursos adreçats a professionals de la Direcció General de Serveis 
Penitenciaris 
 

Codi Títol Destinataris Calendari Pàgina 

32/01/01 El context institucional de la funció 
de seguretat 

Professionals de l'àmbit de règim interior 
i administració dels centres penitenciaris 

5, 7, 12 i 14 de 
març 33 

32/06/01 Cooperació i treball en equip en 
l'àmbit de la seguretat 

Professionals de l'àmbit de règim interior 
i administració dels centres penitenciaris 

7, 9, 14 i 16 de 
maig 34 

32/07/01 Tolerància i gestió de la pressió en 
la pràctica del tècnic especialista 

Professionals de l'àmbit de règim interior 
i administració dels centres penitenciaris 

14, 16, 21 i 23 
de maig 35 

32/09/01 Les unitats d'accessos en la 
seguretat penitenciària 

Professionals de l'àmbit de règim interior 
i administració dels centres penitenciaris 

27 i 29 de maig i 
3 i 5 de juny 36 

32/10/01 
Establiments penitenciaris de 
dones. Organització i procediments 
de treball 

Professionals de l'àmbit de règim interior 
i administració dels centres penitenciaris 

10, 12, 17 i 19 
de juny 37 

32/11/01 
Establiments penitenciaris de règim 
tancat. Organització i procediments 
de treball 

Professionals de l'àmbit de règim interior 
i administració dels centres penitenciaris 

15, 17, 22 i 24 
d'abril 38

32/12/01 
Establiments penitenciaris de joves. 
Organització i procediments de 
treball 

Professionals de l'àmbit de règim interior 
i administració dels centres penitenciaris 

6, 8, 13 i 15 de 
maig 39

48/04/01 Formació en línia. Dactiloscòpia Professionals de l'àmbit de règim interior 
i administració dels centres penitenciaris 

Del 4 al 15 de 
març 40

48/04/02 Formació en línia. Dactiloscòpia Professionals de l'àmbit de règim interior 
i administració dels centres penitenciaris 

Del 16 de 
setembre al 2 

d’octubre 
41

69/01/01 
69/01/02 

Plans d'autoprotecció i seguretat del 
CP Homes 

Professionals de l'àmbit de règim interior 
i administració del Centre Penitenciari 
d’Homes 

5 de febrer 
12 de febrer 42

69/02/01 
69/02/02 

Plans d'autoprotecció i seguretat del 
CP Quatre Camins 

Professionals de l'àmbit de règim interior 
i administració del  Centre Penitenciari 
Quatre Camins 

7 de febrer 
14 de febrer 43

69/03/01 
69/03/02 

Plans d'autoprotecció i seguretat del 
CP Brians 1 

Professionals de l'àmbit de règim interior 
i administració del Centre Penitenciari 
Brians 1 

4 de febrer 
11 de febrer 44

69/04/61 
69/04/62 

Plans d'autoprotecció i seguretat del 
CP de Tarragona 

Professionals de l'àmbit de règim interior 
i administració del Centre Penitenciari 
de Tarragona 

28 de febrer 
6 de març 45

69/05/71 
69/05/72 

Plans d'autoprotecció i seguretat del 
CP Ponent 

Professionals de l'àmbit de règim interior 
i administració del Centre Penitenciari 
Ponent 

18 de febrer 
26 de febrer 46

69/06/01 
69/06/02 

Plans d'autoprotecció i seguretat del 
CP de Joves 

Professionals de l'àmbit de règim interior 
i administració del Centre Penitenciari 
de Joves 

19 de febrer 
21 de febrer 47

32/02/01 Control i seguretat penitenciària Professionals de l'àmbit de règim interior 
dels centres penitenciaris 

4, 6, 11 i 13 de 
març 48

32/03/01 La prevenció d'incidències als 
centres penitenciaris 

Professionals de l'àmbit de règim interior 
dels centres penitenciaris 

11, 13, 18, 20 de 
març 49

32/04/01 La gestió del conflicte en l'àmbit de 
la seguretat 

Professionals de l'àmbit de règim interior 
dels centres penitenciaris 

9, 11, 16, 18 
d'abril 50

32/05/01 La comunicació amb els interns en 
les funcions de control i seguretat 

Professionals de l'àmbit de règim interior 
dels centres penitenciaris 

16, 18, 23 i 25 
d'abril 51

32/08/01 La gestió de la informació en la 
praxi del tècnic especialista 

Professionals de l'àmbit de règim interior 
dels centres penitenciaris 

4, 6, 11 i 13 de 
juny 52

98/03/01 

Formació en línia. Coneixement i 
aplicació de les circulars i 
instruccions en l'àmbit de règim 
interior 

Professionals de l'àmbit de règim interior 
dels centres penitenciaris 

De l’11 al 22 de 
març 53

98/03/02 

Formació en línia. Coneixement i 
aplicació de les circulars i 
instruccions en l'àmbit de règim 
interior 

Professionals de l'àmbit de règim interior 
dels centres penitenciaris 

Del 12 al 27 de 
setembre 54

48/01/01 Formació en línia. Unitats de gestió 
penitenciària. Ingressos 

Professionals de l'àmbit d'administració 
dels centres penitenciaris 

Del 18 al 22 de 
febrer 55
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Codi Títol Destinataris Calendari Pàgina 
48/02/01 Formació en línia. Unitats de gestió 

penitenciària. Preventius 
Professionals de l'àmbit d'administració 
dels centres penitenciaris 

De l’11 al 15 de 
febrer 56

98/04/01 Formació en línia. Unitats de gestió 
penitenciària. Sentenciats 

Professionals de l'àmbit d'administració 
dels centres penitenciaris 

Del 2 al 26 
d’abril 57

98/07/01 
Formació en línia. Unitats de gestió 
penitenciària. Vida a la presó i 
permisos de sortida 

Professionals de l'àmbit d'administració 
dels centres penitenciaris 

Del 10 al 21 de 
juny 58

48/06/01 

Formació en línia. Unitats de gestió 
penitenciària. L'expedient 
penitenciari i les ordres de protecció 
a la víctima 

Professionals de l'àmbit d'administració 
dels centres penitenciaris 

Del 4 al 8 de 
novembre 59

48/07/01 Formació en línia. Unitats de gestió 
penitenciària. Estrangeria 

Professionals de l'àmbit d'administració 
dels centres penitenciaris 

Del 4 al 15 de 
novembre 60

32/13/01 Dinamitzar i motivar en entorns 
tancats 

Professionals dels equips 
multidisciplinaris dels centres 
penitenciaris, amb prioritat els monitors 
artístics 

3, 5, 10 i 12 de 
juny 61

32/14/01 El valor del treball en equip en les 
activitats col·lectives 

Professionals dels equips 
multidisciplinaris dels centres 
penitenciaris, amb prioritat els monitors 
esportius 

11, 13, 18 i 20 
de juny 62

32/15/01 Metodologia pràctica en l'elaboració 
d'informes 

Professionals dels equips 
multidisciplinaris dels centres 
penitenciaris 

7, 9, 14 i 16 de 
octubre 63

32/16/01 Els vincles afectius en casos de 
violència de gènere 

Professionals dels equips 
multidisciplinaris dels centres 
penitenciaris 

8, 11, 15 i 18 
d'abril 64

32/17/01 Rol professional i equips 
multidisciplinaris 

Professionals dels equips 
multidisciplinaris dels centres 
penitenciaris 

21, 23, 28 i 30 
de maig 65

32/18/01 Metodologia sistèmica en la 
intervenció penal 

Professionals dels equips 
multidisciplinaris dels centres 
penitenciaris 

18, 20, 25 i 27 
de juny 66

69/07/01 Taller de formació exprés: el 
feedback en la gestió de casos 

Professionals dels equips 
multidisciplinaris del Centre Penitenciari 
Brians 2 

6 de febrer 67

69/07/71 Taller de formació exprés: el 
feedback en la gestió de casos 

Professionals dels equips 
multidisciplinaris del Centre Penitenciari 
Ponent 

20 de febrer 68

69/08/01 
Taller de formació exprés: 
l'assertivitat en la intervenció 
penitenciària 

Professionals dels equips 
multidisciplinaris del Centre Penitenciari 
Brians 2 

27 de febrer 69

69/08/02 
Taller de formació exprés: 
l'assertivitat en la intervenció 
penitenciària 

Professionals dels equips 
multidisciplinaris del Centre Penitenciari 
Lledoners 

7 de març 70

69/09/01 
Taller de formació exprés: tècniques 
de desbloqueig professional en 
situacions crítiques 

Professionals dels equips 
multidisciplinaris del Centre Penitenciari 
Lledoners 

5 de març 71

69/09/71 
Taller de formació exprés: tècniques 
de desbloqueig professional en 
situacions crítiques 

Professionals dels equips 
multidisciplinaris del Centre Penitenciari 
Ponent 

13 de febrer 72

69/10/01 Taller de formació exprés: 
automotivació i intervenció 

Professionals dels equips 
multidisciplinaris del Centre Penitenciari 
de Dones 

13 de març 73

69/10/51 Taller de formació exprés: 
automotivació i intervenció 

Professionals dels equips 
multidisciplinaris dels centres 
penitenciaris de Figueres i Girona 

20 de març 74

98/06/01 Formació en línia. RisCanvi Professionals de rehabilitació dels 
centres penitenciaris 

Del 27 de maig 
al 21 de juny 75

98/14/01 Avaluació i gestió de casos d’interns 
penats per delictes sexuals 

Professionals dels equips 
multidisciplinaris que intervenen en 
programes de violència sexual 

5, 7, 12 i 14 de 
març 76

48/03/01 Estratègies d'autoritat (II) 

Comandaments de rehabilitació dels 
serveis centrals, caps dels Serveis 
Socials d’Execució Penal i subdirectors 
de tractament dels centres penitenciaris 

7 i 28 de febrer i 
21 de març 77
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Codi Títol Destinataris Calendari Pàgina 

48/03/02 Estratègies d'autoritat (II) 

Comandaments de rehabilitació dels 
serveis centrals, caps dels Serveis 
Socials d’Execució Penal i subdirectors 
de tractament dels centres penitenciaris 

8 de febrer i 1 i 
22 de març 78

98/13/01 
Taller d'actualització: planificació i 
supervisió de programes 
individualitzats de tractament 

Caps de programes d’atenció 
especialitzada i coordinadors d'equips 
multidisciplinaris dels centres 
penitenciaris 

20 i 27 de març 79

98/13/02 
Taller d'actualització: planificació i 
supervisió de programes 
individualitzats de tractament 

Caps de programes d’atenció 
especialitzada i coordinadors d'equips 
multidisciplinaris dels centres 
penitenciaris 

10 i 17 d’abril 80

98/15/01 Cercles de suport i responsabilitat  Professionals integrants de CerclesCAT 26 i 28 de febrer 81
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El context institucional de la 
funció de seguretat 

 
 
 
 
 

Codi: 32/01/01 
 

 Objectius  
Explicar el marc legislatiu, normatiu i ètic en matèria 
penitenciària. Conèixer la missió i l’organització de la 
institució i la seva relació amb el tècnic especialista. Valorar i 
identificar els codis ètics professionals i personals. Identificar 
els perfils de les persones encarcerades. Reflexionar sobre 
l’entorn i el rol del tècnic especialista. 

   Professor 
Carles Aymà. Tècnic especialista del Centre Penitenciari de Figueres 

 
 
 Continguts  

1. Ètica i funció penitenciaria  
1.1. Conceptes bàsics: moral, ètica, norma, dilema moral  
1.2. Riscos de l’ètica. Conflictes ètics 
1.3. Ètica professional. Codi ètic penitenciari. Missió de la institució  

2. Marc legislatiu i normatiu  
2.1. Relació entre missió institucional i jerarquia normativa establerta  
2.2. Interpretació i aplicació de la normativa: article 25.2 de la CE 

3. Missió i organització de la DGSP 
3.1. L’organització dels serveis d’execució penal i penitenciaris  
3.2. Els programes de rehabilitació  

4. Les persones encarcerades  
4.1. Estadístiques i evolució de la població interna a Catalunya  
4.2. Perfils sociodemogràfic i juridicopenal  

5. Intervenció des de l’àmbit de la seguretat 
5.1. Principis d’actuació del tècnic especialista 
5.2. Competències professionals i comportaments esperats 

 
 
 Metodologia  

Exposició teòrica amb espais de reflexió i diàleg. Discussió de casos 
pràctics i dilemes ètics. Activitat participativa i dinàmica per part dels 
alumnes. 

 
 
 Destinataris  

Professionals de l’àmbit de règim interior i administració dels centres 
penitenciaris 

   Dates:   5, 7, 12 i 14 de març 
Horari:  De 9.30 a 14.30 hores 
Lloc:  Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada 
Places:  35 
Hores:  20 
Avaluació:  Sí 

 

 

 Activitat vinculada a la competència:  
Institucional 
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Cooperació i treball en equip 
en l'àmbit de la seguretat 

 
 
 
 
 

Codi: 32/06/01 
 

 Objectius  
Reconèixer quins són els mecanismes de funcionament que 
fan més efectiva i eficient la tasca dels equips de treball. 
Identificar els rols, les característiques i les responsabilitats 
dins d’un equip de treball. Gestionar els conflictes que 
sorgeixen dins els equips. 

   Professors 
Jose Ángel Rodriguez Mayo i Miracle Pastor. Professionals adscrits a la 
Generalitat de Catalunya i consultors de 103 Diseño y Formación 

 
 
 Continguts  

1. Definició d’equip  
1.1. Diferències entre grup i equip 
1.2. Característiques de l’equip de treball 
1.3. Els equips de treball del tècnic especialista (equips propis i 

col·laboració amb l’equip multidisciplinari) 
2. Treball en equip 

2.1. Estructura i organització: rols i funcions 
2.2. Col·laboració i cohesió de l’equip 
2.3. Equips eficaços: planificació i avaluació de la tasca de l’equip 
2.4. Gestió de conflictes en l’equip 

 
 
 Metodologia  

Breu exposició teòrica amb espais de diàleg que es compaginaran amb 
dinàmiques de grup, visionat d’escenes de vídeo, etc. Activitat dinàmica i 
participativa per part dels alumnes. 

 
 
 Destinataris  

Professionals de l'àmbit de règim interior i administració dels centres 
penitenciaris 

   Dates:  7, 9, 14 i 16 de maig 
Horari:  De 9.30 a 14.30 hores 
Lloc:  Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada 
Places:  25 
Hores:  20 
Avaluació:  Sí 

 

 

 Activitat vinculada a la competència: 
Cooperació i treball en equip 
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Tolerància i gestió de la 
pressió en la pràctica del tècnic 
especialista 

 
 

 
 
 
 

Codi: 32/07/01 
 

 Objectius  
Mantenir una actitud positiva i l’energia necessària per fer front 
a la pressió de l’entorn laboral. Identificar les causes de 
l’estrès i aprendre eines per analitzar les reaccions 
estressants. Cercar alternatives per superar els obstacles i 
dificultats provocats per la pressió. Utilitzar eines que permetin 
controlar els comportaments davant situacions crítiques 
quotidianes. 

   Professora 
Mercè Moreno. Psicòloga de Career BCN Consultants, SL 

 
 
 Continguts 

1. Anàlisi de l’entorn i posicionament dels professionals 
2. Auto-diagnòstic socio-emocional 
3. La percepció i les seves regles 
4. Actituds i estereotips: com influeixen en les relacions 
5. La pressió i l’emoció 
6. Les reaccions emocionals: capacitat d’autocontrol 
7. La recerca de recursos i suport davant de situacions difícils 
8. Les pròpies decisions 

 
 
 Metodologia  

Breu exposició teòrica amb espais de diàleg que es compaginaran amb 
diverses dinàmiques de grup, exercicis corporals, relaxació, visionat 
d’escenes de vídeo, etc. Activitat participativa i dinàmica per part dels 
alumnes. 

 
 
 Destinataris  

Professionals de l'àmbit de règim interior i administració dels centres 
penitenciaris 

   Dates:  14, 16, 21 i 23 de maig 
Horari:  De 9.30 a 14.30 hores 
Lloc:  Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada 
Places:  25 
Hores:  20 
Avaluació:  Sí 

 

 

 Activitat vinculada a la competència:  
Tolerància a la pressió 
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Les unitats d'accessos en la 
seguretat penitenciària 

 
 
 
 
 

Codi: 32/09/01 
 

 Objectius  
Conèixer les característiques específiques del funcionament 
de les unitats d’accessos dels centres penitenciaris. Utilitzar 
l’observació activa com a mitjà per identificar incidències i 
minimitzar riscos. Seguir els procediments adequats en la 
gestió d’informació rellevant. 

   Professor 
Amador Corral. Cap de servei del Centre Penitenciari Brians 2 

 
 
 Continguts  

1. La seguretat a un centre penitenciari 
1.1. Arquitectura penitenciària 
1.2. Seguretat exterior i interior 
1.3. Seguretat estàtica i dinàmica 

2. Cabines de control i unitats de control d’accessos: definició, classes i 
característiques 

3. Marc normatiu 
4. Processos i procediments de treball  

4.1. Tasques genèriques i específiques a cada unitat d’accés 
4.2. Estudi del protocol d’accessos d’un centre penitenciari 

5. Observació activa: identificació, gestió i comunicació de situacions de 
risc 

6. Protocols de seguretat i d’emergència: definició, descripció i activació 
dels protocols de seguretat. Actuacions específiques a les unitats 
d’accessos 

7. Obtenció, enregistrament i transmissió de la informació 
7.1. Tipus d’informes que s’han de gestionar a les unitats d’accessos 
7.2. Normes bàsiques per a l’elaboració dels informes de fets 

 
 
 Metodologia  

Exposició teòrica que es compaginarà amb dinàmiques grupals i la 
resolució de supòsits pràctics. Activitat dinàmica i participativa per part dels 
alumnes. 

 
 
 Destinataris  

Professionals de l'àmbit de règim interior i administració dels centres 
penitenciaris 

   Dates:  27 i 29 de maig i 3 i 5 de juny 
Horari:  De 9.30 a 14.30 hores 
Lloc:  Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada 
Places:  25 
Hores:  20 
Avaluació:  Sí 

 

 

 Activitat vinculada a:  
Unitats d’accessos 
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Establiments penitenciaris de 
dones. Organització i 
procediments de treball 

 
 
 
 
 

Codi: 32/10/01 
 

 Objectius  
Explicar l’entorn específic de treball i les característiques de la 
població atesa. Interaccionar professionalment amb les dones 
internes tenint en compte les diferències relacionals respecte 
els d’homes. Exercir les funcions de control i observació 
considerant l’especificitat d’aquests establiments. 

   Professor 
Per determinar 

 
 
 Continguts  

1. Context específic de treball 
1.1. Marc normatiu 
1.2. Característiques específiques de la població atesa 
1.3. Processos i procediments de treball específics del destí 
1.4. Equitat de gènere i presó 

2. La interacció amb les internes 
2.1. Habilitats comunicatives 
2.2. Gestió de les emocions 

3. Aspectes específics a considerar en els processos d’observació de les 
internes 

4. El treball a la unitat de mares 
 
 
 Metodologia  

Exposició teòrica que s’alternarà amb dinàmiques grupals i la resolució de 
casos pràctics. Activitat participativa per parts dels alumnes. 

 
 
 Destinataris  

Professionals de l'àmbit de règim interior i administració dels centres 
penitenciaris 

   Dates:  10, 12, 17 i 19 de juny 
Horari:  De 9.30 a 14.30 hores 
Lloc:  Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada 
Places:  25 
Hores:  20 
Avaluació:  Sí 

 

 

 Activitat vinculada a:  
Unitats de dones 
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Establiments penitenciaris de 
règim tancat. Organització i 
procediments de treball 

 
 
 
 
 
 

Codi: 32/11/01 
 

 Objectius  
Explicar la legislació penitenciària, circulars, instruccions i ordres 
de servei vinculables a aquests establiments. Identificar 
l’organització i les característiques principals d’aquestes unitats 
de vida. Reconèixer les situacions de conflicte i fer ús de les 
eines necessàries per a la seva gestió. 

   Professor 
Carles Lluset. Coordinador de la Unitat Especialitzada del Departament 
Especial de Règim Tancat del Centre Penitenciari Quatre Camins 

 
 
 Continguts 

1. Marc normatiu del Departament Especial de Règim Tancat 
2. Modalitats regimentals dels mòduls de règim tancat i dels departaments 

especials 
3. El tractament penitenciari en mòduls de règim tancat i departaments 

especials 
3.1. La circular 5/2001 
3.2. La intervenció dels diferents professionals 

4. La seguretat com a principi rector en l’organització  
4.1. Prevenció i seguretat 
4.2. L’autoprotecció 
4.3. La interacció amb els interns: tècniques comunicatives 

5. Mitjans tècnics i tecnològics al servei de la seguretat 
6. Mitjans d’autoprotecció i coercitius 
7. Protocols d’emergència i seguretat 
8. Obtenció, enregistrament i transmissió de la informació  

 
 
 Metodologia  

Exposició teòrica amb espais de diàleg que s’alternaran amb dinàmiques 
grupals i la resolució de supòsits pràctics. Activitat participativa i dinàmica 
per parts dels alumnes. 

 
 
 Destinataris  

Professionals de l'àmbit de règim interior i administració dels centres 
penitenciaris 

   Dates:  15, 17, 22 i 24 d'abril 
Horari:  De 9.30 a 14.30 hores 
Lloc:  Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada 
Places:  25 
Hores:  20 
Avaluació:  Sí 

 

 

 Activitat vinculada a:  
Unitats de règim tancat 
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Establiments penitenciaris de 
joves. Organització i 
procediments de treball 

 
 

 
 
 
 

Codi: 32/12/01 
 

 Objectius  
Explicar el marc normatiu específic dels joves privats de 
llibertat. Identificar els perfils dels joves internats a presó i dels 
models organitzatius de la població juvenil. Utilitzar tècniques i 
pautes específiques d’interacció amb els joves, especialment 
en la resolució de conflictes. 

   Professor 
José M. Nuñez. Director del Centre Penitenciari de Joves 

 
 
 Continguts  

1. Context específic de treball 
1.1. Visió internacional del sistema penal dels joves. Marc normatiu 

català.  
1.2. Característiques i trets de la població juvenil penitenciària 
1.3. Dissenys ambientals dels centres penitenciaris. Estructura i 

disseny aplicat al Centre Penitenciari de Joves 
2. Interacció quotidiana amb els joves 

2.1. Estil comunicatiu: seguretat, coherència, claredat, establiment de 
límits 

2.2. Empatia i assertivitat 
3. La prevenció d’incidències i el manteniment de la seguretat: 

3.1. Incidències més habituals 
3.2. Observació, detecció i comunicació d’indicis 
3.3. Criteris d’actuació professional 

 
 
 Metodologia  

Exposició teòrica que s’alternarà amb la resolució de supòsits pràctics. 
Activitat participativa per parts dels alumnes amb dinàmiques grupals, joc 
de rols i visionat d’audiovisuals. 

 
 
 Destinataris  

Professionals de l'àmbit de règim interior i administració dels centres 
penitenciaris 

   Dates:  6, 8, 13 i 15 de maig 
Horari:  De 9.30 a 14.30 hores 
Lloc:  Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada 
Places:  25 
Hores:  20 
Avaluació:  Sí 

 

 

 Activitat vinculada a:  
Unitats de joves 
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Formació en línia. Dactiloscòpia Codi: 48/04/01

 Objectius 
Identificar la identitat d'una persona a través d'un dactilograma. 
Classificar dactilogrames a partir de les seves diferents 
tipologies. Arxivar dactilogrames i organitzar l'arxiu en base a 
fórmules de la dactiloscòpia. 

 Formació d’autoaprenentatge 

 Continguts 
1. Presa d’impressions digitals  
2. Identificació dactiloscòpica 
3. Crestes papilars 
4. Deltes 
5. El nucli 
6. Tipus fonamentals de dactilogrames 
7. Fórmula dactiloscòpica 
8. La subfòrmula 
9. Arxiu decadactilar 
10. Tècnica i mitjans per a l’obtenció de dactilogrames 
11. Exemples 

 Metodologia 
El professional inscrit i acceptat durà a terme el curs via Internet en un 
període aproximat de 2 setmanes.  

 Destinataris 
Professionals de l’àmbit de règim interior i d’administració dels centres 
penitenciaris 

 Dates: Del 4 al 15 març 
Lloc: https://campus.cejfe.cat Des del propi lloc de treball o des de  
          l’ordinador personal  
Places: 60 
Hores: 10 
Avaluació: No 
Certificació: Únicament s’emetran certificats d’aprofitament a aquells 
alumnes que superin el curs. En aquesta activitat no es certifica 
l’assistència. 

 

 

Activitat vinculada a:  
Departaments d’ingressos i sortides i Unitats de 
gestió penitenciària 
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https://campus.cejfe.cat/


 

 

 
 
Formació en línia. Dactiloscòpia Codi: 48/04/02

 Objectius 
Identificar la identitat d'una persona a través d'un dactilograma. 
Classificar dactilogrames a partir de les seves diferents 
tipologies. Arxivar dactilogrames i organitzar l'arxiu en base a 
fórmules de la dactiloscòpia. 

 Formació d’autoaprenantatge 

 Continguts 
1. Presa d’impressions digitals  
2. Identificació dactiloscòpica 
3. Crestes papilars 
4. Deltes 
5. El nucli 
6. Tipus fonamentals de dactilogrames 
7. Fórmula dactiloscòpica 
8. La subfòrmula 
9. Arxiu decadactilar 
10. Tècnica i mitjans per a l’obtenció de dactilogrames 
11. Exemples 

 Metodologia 
El professional inscrit i acceptat durà a terme el curs via Internet en un 
període aproximat de 2 setmanes. 

 Destinataris 
Professionals de l’àmbit de règim interior i d’administració dels centres 
penitenciaris 

 Dates: Del 16 de setembre al 2 d’octubre 
Lloc: https://campus.cejfe.cat/. Des del propi lloc de treball o des de  
          l’ordinador personal  
Places: 60 
Hores: 10 
Avaluació: No 
Certificació: Únicament s’emetran certificats d’aprofitament a aquells 
alumnes que superin el curs. En aquesta activitat no es certifica 
l’assistència. 

 

 

Activitat vinculada a:  
Departaments d’ingressos i sortides i Unitats de 
gestió penitenciària 

41

https://campus.cejfe.cat/


 

 

 

 
 
Plans d'autoprotecció i 
seguretat del CP d’Homes 

 
 

 
 

Codis: 69/01/01                             
69/01/02 

 
 Objectius  

Aplicar els plans d’autoprotecció i seguretat respectant la 
normativa interna del Centre Penitenciari d’Homes i garantint 
l’actuació homogènia amb la resta de professionals davant les 
diferents situacions. 

   Professor 
Per determinar 

 
 
 Continguts 

1. Marc legal 
2. Plans d’autoprotecció i seguretat 

2.1. Pla d’autoprotecció 
2.2. Protocols d’identificació, localització i manteniment dels elements de 

seguretat 
2.3. Protocols d’emergència 
2.4. Protocols de seguretat 
2.5. El Comitè d’ Autoprotecció i Seguretat 

3. Avisos d’emergència i seguretat 
3.1. Codis d’emergència 
3.2. Comunicació de l’emergència 

4. Organització bàsica davant d’emergències o incidents de seguretat 
4.1. Equips d’emergència i intervenció 
4.2. Comitè de crisi  

 
 
 Metodologia  

Exposició teòrica amb espais d’anàlisi de casos i situacions reals. 
 
 
 Destinataris  

Professionals de l'àmbit de règim interior i administració del Centre Penitenciari 
d’Homes. Inscripció tancada  

   Dates:  5 de febrer (torn 1) i 12 de febrer (torn 2) 
Horari:  De 9.30 a 14.30 hores 
Lloc:  Centre Penitenciari d’Homes de Barcelona 
Places:  50 
Hores:  5 
Avaluació:  No 

 

 

 Activitat vinculada a la competència: 
Control per a la seguretat 
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Plans d'autoprotecció i 
seguretat del CP Quatre 
Camins 

 
Codis: 69/02/01 

69/02/02 
 

 Objectius  
Aplicar els plans d’autoprotecció i seguretat respectant la 
normativa interna del Centre Penitenciari Quatre Camins i 
garantint l’actuació homogènia amb la resta de professionals 
davant les diferents situacions. 

   Professor 
Per determinar 

 
 
 Continguts 

1. Marc legal 
2. Plans d’autoprotecció i seguretat 

2.1. Pla d’autoprotecció 
2.2. Protocols d’identificació, localització i manteniment dels elements de 

seguretat 
2.3. Protocols d’emergència 
2.4. Protocols de seguretat 
2.5. El Comitè d’ Autoprotecció i Seguretat 

3. Avisos d’emergència i seguretat 
3.1. Codis d’emergència 
3.2. Comunicació de l’emergència 

4. Organització bàsica davant d’emergències o incidents de seguretat 
4.1. Equips d’emergència i intervenció 
4.2. Comitè de crisi  

 
 
 Metodologia  

Exposició teòrica amb espais d’anàlisi de casos i situacions reals. 
 
 
 Destinataris  

Professionals de l'àmbit de règim interior i administració del  Centre 
Penitenciari Quatre Camins. Inscripció tancada  

   Dates:  7 de febrer (torn 1) i 14 de febrer (torn 2) 
Horari:  De 9.30 a 14.30 hores 
Lloc:  Centre Penitenciari Quatre Camins 
Places:  50 
Hores:  5 
Avaluació:  No 

 

 

 Activitat vinculada a la competència: 
Control per la seguretat 
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Plans d'autoprotecció i 
seguretat del CP Brians 1 

 
 
 
 
 

Codis: 69/03/01 
69/03/02 

 
 Objectius  

Aplicar els plans d’autoprotecció i seguretat respectant la 
normativa interna del Centre Penitenciari Brians 1 i garantint 
l’actuació homogènia amb la resta de professionals davant les 
diferents situacions. 

   Professor 
Per determinar 

 
 
 Continguts 

1. Marc legal 
2. Plans d’autoprotecció i seguretat 

2.1. Pla d’autoprotecció 
2.2. Protocols d’identificació, localització i manteniment dels elements de 

seguretat 
2.3. Protocols d’emergència 
2.4. Protocols de seguretat 
2.5. El Comitè d’ Autoprotecció i Seguretat 

3. Avisos d’emergència i seguretat 
3.1. Codis d’emergència 
3.2. Comunicació de l’emergència 

4. Organització bàsica davant d’emergències o incidents de seguretat 
4.1. Equips d’emergència i intervenció 
4.2. Comitè de crisi  

 
 
 Metodologia  

Exposició teòrica amb espais d’anàlisi de casos i situacions reals. 
 
 
 Destinataris  

Professionals de l'àmbit de règim interior i administració del Centre Penitenciari 
Brians 1. Inscripció tancada  

   Dates:  4 de febrer (torn 1) i 11 de febrer (torn 2) 
Horari:  De 9.30 a 14.30 hores 
Lloc:  Centre Penitenciari Brians 1 
Places:  50 
Hores:  5 
Avaluació:  No 

 

 

 Activitat vinculada a la competència: 
Control per la seguretat 
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Plans d'autoprotecció i 
seguretat del CP de Tarragona 

 
 
 
 
 

Codis: 69/04/61 
69/04/62 

 
 Objectius  

Aplicar els plans d’autoprotecció i seguretat respectant la 
normativa interna del Centre Penitenciari de Tarragona i garantint 
l’actuació homogènia amb la resta de professionals davant les 
diferents situacions. 

   Professor 
Per determinar 

 
 
 Continguts 

1. Marc legal 
2. Plans d’autoprotecció i seguretat 

2.1. Pla d’autoprotecció 
2.2. Protocols d’identificació, localització i manteniment dels elements de 

seguretat 
2.3. Protocols d’emergència 
2.4. Protocols de seguretat 
2.5. El Comitè d’ Autoprotecció i Seguretat 

3. Avisos d’emergència i seguretat 
3.1. Codis d’emergència 
3.2. Comunicació de l’emergència 

4. Organització bàsica davant d’emergències o incidents de seguretat 
4.1. Equips d’emergència i intervenció 
4.2. Comitè de crisi  

 
 
 Metodologia  

Exposició teòrica amb espais d’anàlisi de casos i situacions reals. 
 
 
 Destinataris  

Professionals de l'àmbit de règim interior i administració del Centre Penitenciari 
de Tarragona. Inscripció tancada  

   Dates:  28 de febrer (torn 1) i 6 de març (torn 2) 
Horari:  De 9.30 a 14.30 hores 
Lloc:  Centre Penitenciari de Tarragona 
Places:  50 
Hores:  5 
Avaluació:  No 

 

 

 Activitat vinculada a la competència: 
Control per la seguretat 
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Plans d'autoprotecció i 
seguretat del CP Ponent 

 
 
 
 
 

Codis: 69/05/71 
69/05/72 

 
 Objectius  

Aplicar els plans d’autoprotecció i seguretat respectant la 
normativa interna del Centre Penitenciari Ponent i garantint 
l’actuació homogènia amb la resta de professionals davant les 
diferents situacions. 

   Professor 
Per determinar 

 
 
 Continguts 

1. Marc legal 
2. Plans d’autoprotecció i seguretat 

2.1. Pla d’autoprotecció 
2.2. Protocols d’identificació, localització i manteniment dels elements de 

seguretat 
2.3. Protocols d’emergència 
2.4. Protocols de seguretat 
2.5. El Comitè d’ Autoprotecció i Seguretat 

3. Avisos d’emergència i seguretat 
3.1. Codis d’emergència 
3.2. Comunicació de l’emergència 

4. Organització bàsica davant d’emergències o incidents de seguretat 
4.1. Equips d’emergència i intervenció 
4.2. Comitè de crisi  

 
 
 Metodologia  

Exposició teòrica amb espais d’anàlisi de casos i situacions reals. 

 
 
 Destinataris  

Professionals de l'àmbit de règim interior i administració del Centre Penitenciari 
Ponent. Inscripció tancada  

   Dates:  18 de febrer (torn 1) i 26 de febrer (torn 2) 
Horari:  De 9.30 a 14.30 hores 
Lloc:  Centre Penitenciari Ponent 
Places:  50 
Hores:  5 
Avaluació:  No 

 

 

 Activitat vinculada a la competència: 
Control per la seguretat 
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Plans d'autoprotecció i 
seguretat del CP de Joves 

 
 
 

Codis: 69/06/01 
69/06/02 

 
 Objectius  

Aplicar els plans d’autoprotecció i seguretat respectant la 
normativa interna del Centre Penitenciari de Joves i garantint 
l’actuació homogènia amb la resta de professionals davant les 
diferents situacions. 

   Professor 
Per determinar 

 
 
 Continguts 

1. Marc legal 
2. Plans d’autoprotecció i seguretat 

2.1. Pla d’autoprotecció 
2.2. Protocols d’identificació, localització i manteniment dels elements de 

seguretat 
2.3. Protocols d’emergència 
2.4. Protocols de seguretat 
2.5. El Comitè d’ Autoprotecció i Seguretat 

3. Avisos d’emergència i seguretat 
3.1. Codis d’emergència 
3.2. Comunicació de l’emergència 

4. Organització bàsica davant d’emergències o incidents de seguretat 
4.1. Equips d’emergència i intervenció 
4.2. Comitè de crisi  

 
 
 Metodologia  

Exposició teòrica amb espais d’anàlisi de casos i situacions reals. 
 
 
 Destinataris  

Professionals de l'àmbit de règim interior i administració del Centre Penitenciari 
de Joves. Inscripció tancada  

   Dates:  19 de febrer (torn 1) i 21de febrer (torn 2) 
Horari:  De 9.30 a 14.30 hores 
Lloc:  Centre Penitenciari de Joves 
Places:  30 
Hores:  5 
Avaluació:  No 

 

 

 Activitat vinculada a la competència: 
Control per la seguretat 
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Control i seguretat 
penitenciària 

 
 
 
 
 

Codi: 32/02/01 
 

 Objectius  
Identificar els diferents conceptes de seguretat aplicats a 
l’àmbit penitenciari. Aplicar en l’activitat professional els 
diferents protocols i procediments de seguretat amb 
coneixement de la normativa que s’hi vincula.  

   Professor 
David Cuaresma. Cap d’unitat del Centre Penitenciari Lledoners 

 
 
 Continguts  

1. La seguretat als centres penitenciaris 
1.1. La seguretat perimetral 
1.2. La seguretat interior  
1.3. La seguretat estàtica i dinàmica 
1.4. Emergència i seguretat 

2. Marc normatiu  
3. Els procediments quotidians de seguretat al centre penitenciari: cultura 

de seguretat 
4. Plans d’autoprotecció i seguretat 
5. Els protocols de seguretat 

5.1. Concepte, fonamentació i necessitat dels protocols de treball 
5.2. Elements integrants d’un protocol de seguretat 

6. Comunicació i transmissió de la informació 
6.1. Codis d’emergència unificats 
6.2. Comunicacions mitjançant radiotransmissor 
6.3. Comunicacions en situacions d’emergència 

7. Equips d’emergència i intervenció. Comitè de crisi. Col·laboració amb 
actors externs (cossos de seguretat i emergència)  

8. Avaluació i anàlisi de la seguretat. Simulacres 
 
 
 Metodologia  

Exposició teòrica que es compaginarà amb dinàmiques grupals i la 
resolució de supòsits pràctics reals. Activitat dinàmica i participativa per 
part dels alumnes. 

 
 
 Destinataris  

Professionals de l'àmbit de règim interior dels centres penitenciaris 
   Dates:  4, 6, 11 i 13 de març 

Horari:  De 9.30 a 14.30 hores 
Lloc:  Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada 
Places:  25 
Hores:  20 
Avaluació:  Sí 

 

 

 Activitat vinculada a la competència:   
Control per a la seguretat 

48



 

 

 
 
La prevenció d'incidències als 
centres penitenciaris 

 
 

 
 
 
 

Codi: 32/03/01 
 

 Objectius  
Conèixer els diferents elements preventius bàsics per tal de 
garantir la seguretat als centres penitenciaris. Identificar 
situacions i tipologies d’interns potencialment generadors de 
conflictes regimentals. Utilitzar adequadament la informació 
rellevant i transmetre-la correctament a la resta de companys i 
comandaments del centre. 

   Professor 
Francesc Navarro. Cap de serveis del Centre Penitenciari d’Homes de 
Barcelona 

 
 
 Continguts  

1. Prevenció i seguretat: concepte i normativa bàsica 
2. Tipus d’incidents més comuns als centres penitenciaris 
3. Actuacions importants en la gestió de la seguretat, del risc dels 

incidents i de les seves conseqüències. (Instrucció 1/2011) 
4. Tasques preventives bàsiques dels funcionaris de vigilància 
5. Tècniques i mitjans de captació d’informació sobre els interns i les 

seves relacions 
6. Identificació d’indicis rellevants i actuació preventiva específica  

6.1. Salut mental 
6.2. Interns ubicats al DERT 
6.3. Consum de substàncies prohibides 
6.4. Tràfic i extorsions 
6.5. Bandes i grups organitzats 
6.6. Conductes d’autòlisis greus 
6.7. Motins i aldarulls 

7. Actuacions específiques derivades de la identificació d’indicis 
7.1. Transmissió d’informació 
7.2. Accions directes amb els interns 
7.3. Recerca de nova informació 

 
 
 Metodologia  

Exposició teòrica que es compaginarà amb dinàmiques grupals i la 
resolució de supòsits pràctics. Activitat dinàmica i participativa per part dels 
alumnes. 

 
 
 Destinataris  

Professionals de l'àmbit de règim interior dels centres penitenciaris 
   Dates:  11, 13, 18 i 20 de març 

Horari:  De 9.30 a 14.30 hores 
Lloc:  Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada 
Places:  25 
Hores:  20 
Avaluació:  Sí 

 

 

 Activitat vinculada a la competència:  
Prevenció d’incidències 
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La gestió del conflicte en 
l'àmbit de la seguretat 

 
 
 
 
 

Codi: 32/04/01 
 

 Objectius  
Utilitzar estratègies i actuacions orientades a la resolució de 
conflictes. Aplicar les habilitats comunicatives en la resolució 
de conflictes. Interpretar el marc legal vinculable als 
procediments de seguretat. Identificar el procediment 
disciplinari aplicable a les diferents tipologies de conflictes. 

   Professor 
Manuel Mateo. Cap de serveis del Centre Penitenciari de Joves 

 
 
 Continguts  

1. Estratègies per a la resolució de conflictes 
1.1. Seguretat preventiva: l’observació com a base de tota actuació 
1.2. La comunicació com a eina principal de resolució de conflictes 
1.3. La negociació, persuasió i mediació 

2. Procediments de seguretat 
2.1. Marc legal per a la utilització dels mitjans coercitius 
2.2. Criteris d’ús dels mitjans coercitius  
2.3. Seguretat reactiva: mitjans coercitius i expedients disciplinaris  

3. Procediment disciplinari 
 
 
 Metodologia  

Exposició teòrica que es compaginarà amb la resolució de supòsits 
pràctics, dinàmiques grupals i visionat d’audiovisuals. Activitat dinàmica i 
participativa per part dels alumnes. 

 
 
 Destinataris  

Professionals de l'àmbit de règim interior dels centres penitenciaris 
   Dates:  9, 11, 16, 18 d'abril 

Horari:  De 9.30 a 14.30 hores 
Lloc:  Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada 
Places:  25 
Hores:  20 
Avaluació:  Sí 

 

 

 Activitat vinculada a la competència:  
Gestió de conflictes 
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La comunicació amb els interns 
en les funcions de control i 
seguretat 

 
 

 
 
 
 

Codi: 32/05/01 
 

 Objectius  
Identificar els components de la comunicació i els tipus de 
comunicació existents. Interpretar i utilitzar la comunicació no 
verbal. Utilitzar l’escolta activa i d’altres tècniques i eines de 
comunicació efectiva. Detectar els indicadors de l’engany i les 
mentides. 

   Professor 
Manuel Linares. Cap de serveis del Centre Penitenciari Brians 1 

 
 
 Continguts  

1. Components de la comunicació 
1.1. Introducció, definicions i conceptes 
1.2. Veritats que no necessiten demostració 
1.3. Aportacions de la programació neurolingüística (PNL) 

2. Estratègies per optimitzar la comunicació 
2.1. La importància de la comunicació no verbal: funcions, 

característiques i elements 
2.2. Comunicació no verbal i diversitat cultural 
2.3. El llenguatge del cos: regles bàsiques d’interpretació 

3. Comunicació amb finalitats específiques 
3.1. L’escolta activa 
3.2. L’assertivitat i l’empatia: concepte, obstacles i facilitadors. 
3.3. Tècniques i eines de comunicació efectiva 

4. Comunicació i manteniment de rol 
4.1. Observar és conèixer: tota comunicació és comportament 
4.2. Estratègies de situació i estils comunicatius 
4.3. La detecció de les mentides. L’engany en la comunicació: 

indicadors no verbals 
4.4. La imatge personal: projecció i rol 

 
 
 Metodologia  

Exposició teòrica que es compaginarà amb la resolució de supòsits 
pràctics, dinàmiques grupals i visionat d’audiovisuals. Activitat dinàmica i 
participativa per part dels alumnes. 

 
 
 Destinataris  

Professionals de l'àmbit de règim interior dels centres penitenciaris 
   Dates:  16, 18, 23 i 25 d'abril 

Horari:  De 9.30 a 14.30 hores 
Lloc:  Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada 
Places:  25 
Hores:  20 
Avaluació:  Sí 

 

 

 Activitat vinculada a la competència: 
Comunicació amb els interns 
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La gestió de la informació en la 
praxi del tècnic especialista 

 
 

 
 
 
 

Codi: 32/08/01 
 

 Objectius  
Utilitzar diverses tècniques de recollida d’informació. Transmetre 
adequadament la informació a la resta de professionals. Identificar 
la informació rellevant per a l’elaboració d’informes. Redactar 
informes de manera clara i adequada. 

   Professor 
Juan Pedro Domínguez. Cap d’unitat del Centre Penitenciari d’Homes de 
Barcelona 

 
 
 Contingut 

1. La informació 
1.1. La importància de la informació 
1.2. Relació del tractament de la informació i la prevenció d’incidències 
1.3. Transmissió de la informació: destinació i finalitat 
1.4. Els deures de la discreció, secret i silenci professional 

2. Tècniques de recollida de la informació 
2.1. Observació dels interns com a eina de seguretat interior  
2.2. Característiques dels sistemes de vigilància (immediata i indirecta)  
2.3. Principis bàsics de la tasca del funcionari en destinacions de seguretat 
2.4. Tècniques i mitjans de captació de la informació i observació activa 
2.5. Identificació de les característiques dels grups delictius organitzats 
2.6. La importància de l’observació en els recomptes, escorcolls, requises i 

la intervenció d’objectes 
3. La redacció de la informació 

3.1. Tipus de documents 
3.2. Normes bàsiques per a l’elaboració de documents 
3.3. Identificació de la informació rellevant 
3.4. Elements per a una bona redacció dels comunicats de fets 

4. Recursos informàtics adequats per a la redacció de documents 
4.1. La introducció, manteniment i recerca d’escorcolls al SIPC 

 
 
 Metodologia  

Exposició teòrica amb espais de diàleg i debat que es compaginaran amb 
dinàmiques participatives, resolució de supòsits pràctics, visionat d’escenes 
de vídeo i pràctica amb el SIPC. 

 
 
 Destinataris  

Professionals de l'àmbit de règim interior dels centres penitenciaris 
   Dates:  4, 6, 11 i 13 de juny 

Horari:  De 9.30 a 14.30 hores 
Lloc:  Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada 
Places:  20 
Hores:  20 
Avaluació:  Sí 

 

 

 Activitat vinculada a la competència:  
Gestió de la informació 
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Formació en línia. Coneixement 
i aplicació de les circulars i 
instruccions en l’àmbit de règim 
interior 

 
 

Codi: 98/03/01 
 

 Objectius  
Identificar els principals aspectes que regulen les normes, 
circulars, instruccions i ordres de servei de l’àmbit d’interior. 
Aplicar el coneixement de les normes, circulars, instruccions i 
ordres de servei a la resolució de situacions reals d’un centre 
penitenciari. 

   Formació d’autoaprenentatge  
 
 
 Continguts  

Les circulars, instruccions i ordres de servei dels següents àmbits: 
1. Àmbit administratiu 
2. Àmbit de rehabilitació 
3. Àmbit de règim interior 

 
 
 Metodologia  

El professional inscrit i acceptat durà a terme el curs via Internet en un 
període aproximat de 2 setmanes. La metodologia del curs és de caràcter 
interactiu i cal la realització d’exercicis basats en casos pràctics. 

 
 
 Destinataris  

Professionals de l’àmbit de règim interior dels centres penitenciaris 

   Dates:  De l’11 al 22 de març 
Lloc:  https://campus.cejfe.cat/. Des del propi lloc de treball o des de  
          l’ordinador personal  
Places: 40 
Hores: 16 
Avaluació:  No 
Certificació: Únicament s’emetran certificats d’aprofitament a aquells 
alumnes que superin el curs. En aquesta activitat no es certifica 
l’assistència. 

 

 

 Activitat vinculada a la competència:  
Institucional 
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Formació en línia. Coneixement 
i aplicació de les circulars i 
instruccions en l’àmbit de règim 
interior 

 
Codi: 98/03/02 

 
 Objectius  

Identificar els principals aspectes que regulen les normes, 
circulars, instruccions i ordres de servei de l’àmbit d’interior. 
Aplicar el coneixement de les normes, circulars, instruccions i 
ordres de servei a la resolució de situacions reals d’un centre 
penitenciari. 

   Formació d’autoaprenentage  
 
 
 Continguts  

Les circulars, instruccions i ordres de servei dels següents àmbits: 
1. Àmbit administratiu 
2. Àmbit de rehabilitació 
3. Àmbit de règim interior  

 
 
 Metodologia  

El professional inscrit i acceptat durà a terme el curs via Internet en un 
període aproximat de 2 setmanes. La metodologia del curs és de caràcter 
interactiu i cal la resolució d’exercicis basats en casos pràctics. 

 
 
 Destinataris  

Professionals de l’àmbit de règim interior dels centres penitenciaris 
   Dates:  Del 12 al 27 de setembre 

Lloc:  https://campus.cejfe.cat/ Des del propi lloc de treball o des de  
          l’ordinador personal  
Places: 40 
Hores: 16 
Avaluació:  No 
Certificació: Únicament s’emetran certificats d’aprofitament a aquells 
alumnes que superin el curs. En aquesta activitat no es certifica 
l’assistència. 

 

 

 Activitat vinculada a la competència:  
Institucional 
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Formació en línia. Unitats de 
gestió penitenciària. Ingressos 

 

Codi: 48/01/01

 Objectius 
Seguir els procediments correctes per formalitzar l'ingrés d'una 
persona a presó tot respectant la normativa bàsica que els 
afecta. Utilitzar l’aplicació informàtica SIPC per introduir les 
dades d'un nou ingrés.  

 Formació d’autoaprenentatge 

 Continguts 
1. Detinguts per suplicatori policial o de fiscalia 
2. Presentació voluntària 
3. Ingrés amb manament judicial 
4. Conducció des d'un altre centre penitenciari 
5. Ingressos procedents d'evasions o de no reingressos 

 Metodologia 
El professional inscrit i acceptat durà a terme el curs via Internet en un 
període aproximat d’una setmana. Per superar el curs cal la realització de 
supòsits pràctics i proves complementàries. 

 Destinataris 
Professionals de l’àmbit d’administració dels centres penitenciaris 

 Dates: Del 18 al 22 de febrer 
Lloc: https://campus.cejfe.cat. Des del propi lloc de treball o des de 
          l’ordinador personal  
Places: 80 
Hores: 5 
Avaluació: Sí 
Certificació: Únicament s’emetran certificats d’aprofitament a aquells 
alumnes que finalitzin el curs. En aquesta activitat no es certifica 
l’assistència. 

 

 

Activitat vinculada a:  
Unitats de gestió penitenciària 
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Formació en línia. Unitats de 
gestió penitenciària. Preventius 

 

Codi: 48/02/01

 Objectius 
Seguir els procediments bàsics de gestió penitenciària que 
s'han de realitzar en cadascun dels moments de compliment 
de la presó preventiva, tenint en compte la normativa bàsica 
que els regula. Utilitzar les eines informàtiques per formalitzar 
els processos de gestió penitenciària d'una persona en 
situació d'intern preventiu. 

 Formació d’autoaprenentatge 

 Continguts 
1. Concepte d’intern preventiu 
2. Sortides a diligències i procés judicial 
3. L'agenda del SIPC 
4. Els permisos extraordinaris dels interns preventius 
5. Finalització de la situació preventiva 
6. L'habeas corpus 

Metodologia  
El professional inscrit i acceptat durà a terme el curs via Internet en un 
període aproximat d’una setmana.  Per superar el curs cal la realització de 
supòsits pràctics i proves complementàries.

 Destinataris 
Professionals de l’àmbit d’administració dels centres penitenciaris  

 Dates: De l’11 al 15 de febrer 
Lloc: https://campus.cejfe.cat. Des del propi lloc de treball o des de  
          l’ordinador personal  
Places: 80 
Hores: 7 
Avaluació: Sí 
Certificació: Únicament s’emetran certificats d’aprofitament a aquells 
alumnes que finalitzin el curs. En aquesta activitat no es certifica 
l’assistència. 

 

 

Activitat vinculada a:  
Unitats de gestió penitenciària 
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Formació en línia. Unitats de 
gestió penitenciària. Sentenciats 

 
 
 

Codi: 98/04/01 
 

 Objectius  
Seguir els procediments bàsics de gestió penitenciària que 
s'han de realitzar en cadascun dels moments del compliment 
de la pena de presó, tenint en compte la normativa bàsica que 
els regula. Utilitzar l’aplicació informàtica en relació amb 
aquests procediments.  

   Formació d’autoaprenentage  
 
 
 Continguts  

1. L'execució de les penes privatives de llibertat 
2. L'abonament de la presó preventiva 
3. La liquidació de condemna 
4. Els càlculs de la condemna 
5. La llibertat definitiva 
6. L'acumulació de condemnes 
7. Altres motius de llibertat de l'intern penat 
8. L'agenda del SIPC 
9. La llibertat condicional 
10. Les mesures de seguretat 
11. La pena de localització permanent 

 
 
 Metodologia  

El professional inscrit i acceptat durà a terme el curs via Internet en un 
període aproximat d’un mes. Per superar el curs cal la realització de 
supòsits pràctics i proves complementàries. 

 
 
 Destinataris  

Professionals de l’àmbit d’administració dels centres penitenciaris 

   Dates:  Del 2 al 26 d’abril 
Lloc:  https://campus.cejfe.cat/ Des del propi lloc de treball o des de  
          l’ordinador personal  
Places: 80 
Hores: 25 
Avaluació:  Sí 
Certificació: Únicament s’emetran certificats d’aprofitament a aquells 
alumnes que finalitzin el curs. En aquesta activitat no es certifica 
l’assistència. 

 

 

 Activitat vinculada a: 
Unitats de gestió penitenciària 
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Formació en línia. Unitats de 
gestió penitenciària. Vida a la 
presó i permisos de sortida 

 
 

Codi: 98/07/01 
 

 Objectius  
Gestionar, a l’expedient en paper i informàtic dels interns, els 
diferents permisos, tipus de sortides i trasllats, així com el 
procediment sancionador, tenint en compte la normativa que 
regula els diferents règims de vida dels interns en un centre 
penitenciari.  

   Formació d’autoaprenentge  

 
 
 Continguts  

1. Règim de vida 
2. Els permisos de sortida, les sortides de cap de setmana, les sortides 
programades i les sortides per aplicació de l'art 117 i de l'art. 86.4 RP 
3. Sortides judicials i hospitalàries 
4. Els trasllats 
5. Comissió Disciplinària 

 
 
 Metodologia  

El professional inscrit i acceptat durà a terme el curs via Internet en un 
període aproximat de 2 setmanes. Per superar el curs cal la realització de 
supòsits pràctics i proves complementàries. 

 
 
 Destinataris  

Professionals de l’àmbit d’administració dels centres penitenciaris 

   Dates:  Del 10 al 21 de juny 
Lloc:  https://campus.cejfe.cat/. Des del propi lloc de treball o des de  
          l’ordinador personal  
Places: 80 
Hores: 15 
Avaluació:  Sí 
Certificació: Únicament s’emetran certificats d’aprofitament a aquells 
alumnes que finalitzin el curs. En aquesta activitat no es certifica 
l’assistència. 

 

 

 Activitat vinculada a: 
Unitats de gestió penitenciària 
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Formació en línia. Unitats de 
gestió penitenciària. 
L’expedient penitenciari i les 
ordres de protecció a la víctima 

 
 
 

Codi: 48/06/01 
 

 Objectius  
Utilitzar amb agilitat l'expedient penitenciari de l'intern i utilitzar 
el SIPC per incorporar-hi la informació necessària. Aplicar els 
criteris que determinen l'ús del Protocol de coordinació per a 
les mesures de protecció a les víctimes i utilitzar el SIPC per 
introduir les dades relatives a les ordres de protecció.  

   Formació d’autoaprenentatge  
 
 
 Continguts  

1. L'expedient penitenciari  
1.1. Característiques 
1.2. La gestió dels expedients a l'arxiu  
1.3. Contingut de l'expedient 
1.4. Estructura  

2. Ordres de protecció a la víctima 
2.1. Consulta a la base de dades de l'Oficina d'Atenció a la Víctima del  

Delicte 
2.2. El Protocol de coordinació per a l'aplicació de mesures de 

protecció a les víctimes de violència de gènere 
 
 
 Metodologia  

El professional inscrit i acceptat durà a terme el curs via Internet en un 
període aproximat d’una setmana. Per superar el curs cal la realització de 
supòsits pràctics i proves complementàries. 

 
 
 Destinataris  

Professionals de l’àmbit d’administració dels centres penitenciaris 

   Dates:  Del 4 al 8 de novembre 
Lloc:  https://campus.cejfe.cat.  Des del propi lloc de treball o des de  
          l’ordinador personal  
Places: 80 
Hores: 6 
Avaluació:  Sí 
Certificació: Únicament s’emetran certificats d’aprofitament a aquells 
alumnes que finalitzin el curs. En aquesta activitat no es certifica 
l’assistència. 

 

 

 Activitat vinculada a: 
Unitats de gestió penitenciària 
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Formació en línia. Unitats de 
gestió penitenciària. 
Estrangeria 

 
Codi: 48/07/01 

 
 Objectius  

Formalitzar l'ingrés i la posada en llibertat d'una persona 
estrangera a presó. Tramitar les expulsions del territori 
nacional de les persones estrangeres. Utilitzar els elements 
bàsics de l’aplicació informàtica SIPC sobre estrangeria i sobre 
els expedients d'expulsió i tornada d'estrangers. 

   Formació d’autoaprenentatge  
 
 
 Continguts  

1. Actuacions en el moment de l'ingrés a presó d’una persona estrangera 
2. Actuacions en el moment de la llibertat de la persona estrangera 
3. Expulsió del territori nacional per substitució de pena 
4. Expulsió del territori nacional per substitució de mesura de seguretat 

(art. 108 CP) 
5. Expulsió del territori nacional per expedient administratiu (art. 26 RP i 

57.2 de la LOE) 
6. Trasllat de les persones condemnades al seu país d'origen  
7. Compliment de la llibertat condicional al país d'origen (arts. 90 i 91 del 

CP i 197 del RP) 
8. Criteris de classificació i sortides a l'exterior per a la població 

estrangera  
9. Aplicatiu SIPC en els expedients d'expulsió i tornada 

 
 
 Metodologia  

El professional inscrit i acceptat durà a terme el curs via Internet en un 
període aproximat de 2 setmanes. Per superar el curs cal la realització de 
supòsits pràctics i proves complementàries. 

 
 
 Destinataris  

Professionals de l’àmbit d’administració dels centres penitenciaris 

   Dates:  Del 4 al 15 de novembre 
Lloc:  https://campus.cejfe.cat Des del propi lloc de treball, o des de  
          l’ordinador personal  
Places: 80 
Hores: 10 
Avaluació:  Sí 
Certificació: Únicament s’emetran certificats d’aprofitament a aquells 
alumnes que finalitzin el curs. En aquesta activitat no es certifica 
l’assistència. 

 

 

 Activitat vinculada a: 
Unitats de gestió penitenciària 
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Dinamitzar i motivar en entorns 
tancats 

 
 

 
 
 
 

Codi: 32/13/01 
 

 Objectius  
Utilitzar en la pràctica professional eines i intervencions 
concretes de motivació i dinamització de grups d’usuaris. 

   Professora 
Mònica Lapeyra. Psicòloga i formadora en habilitats socials i personals i 
directora de IOCUS 

 
 
 Continguts  

1. Anàlisi dels entorns tancats: dificultats i oportunitats 
2. Enfocs d’intervenció en un grup de treball 
3. Què és la motivació? 

3.1. Diferència entre implicació i compromís 
3.2. Enfocs teòrics de la motivació: Maslow i McWriter 
3.3. Motivació intrínseca i extrínseca 
3.4. Factors de la motivació humana 

4. Punt de partida: autoconeixement com a dinamitzador 
5. Pack d’eines per a la motivació: artesania i empatia  
6. La dinàmica de grups: concepte, estructura, funcions i tipus 
7. Funcionament d’un grup: etapes, rols, relacions i objectius en el grup 
8. Pack d’eines per a la dinamització 

8.1. El liderat en el grup 
8.2. Tipologia de dinamitzadors i les seves funcions 

9. Conflictes i el seu tractament 
10. Intervencions per a provocar canvis en els integrants d’un grup: 

10.1. Creació de vincles entre els membres del grup 
10.2. Comunicació: nivells, regles i dinàmiques 

11. Planificació de dinàmiques de grup 
11.1. Elements i tècniques a utilitzar  
11.2. Tipus d’activitats 

 
 Metodologia  

Breu introducció teòrica amb espais de reflexió. Activitat basada en la 
participació activa dels alumnes en les diverses activitats (dinàmiques de 
grup, exercicis corporals, relaxació, visionat d’escenes de vídeo, eines de 
coaching, jocs de rol). 

 
 
 Destinataris  

Professionals dels equips multidisciplinaris dels centres penitenciaris, amb 
prioritat els monitors artístics 

   Dates:  3, 5, 10 i 12 de juny 
Horari:  De 9.30 a 14.30 hores 
Lloc:  Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada 
Places:  25 
Hores:  20 
Avaluació:  Sí 

 

 

 Activitat vinculada a la competència:  
Acció educativa 
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El valor del treball en equip en 
les activitats col·lectives 

 
 

 
 
 
 
 

Codi: 32/14/01 
 

 Objectius  
Reconèixer el potencial del treball en equip en les activitats 
amb grups d’usuaris.  Utilitzar les habilitats necessàries per 
treballar en equip de forma òptima.  

   Professora 
Mercè Moreno. Psicòloga i formadora de Career BCN Consultants 

 
 
 Continguts  

1. Conceptes bàsics: diferència entre grup i equip de treball 
2. Habilitats necessàries en els integrants dels equips de treball  i 

responsabilitats individuals 
3. Construcció d’una visió compartida com a equip de treball 
4. La importància de la col·laboració i l’actitud integradora del membres 

integrants d’un equip 
5. La importància de compartir percepcions i interpretacions per tal 

d’arribar a acords i compromisos assolits.  
6. Convertir-se en un bon membre d’un equip de treball: gestió de les 

discrepàncies i els desacords 
7. Comprensió de la dinàmica interna de l’equip per treballar amb 

eficiència i eficàcia: identificació del potencial de l’equip, construcció 
d’una comunicació comuna de qualitat, etc. 

 
 
 Metodologia  

Breu exposició teòrica amb espais de reflexió i diàleg que es compaginarà 
amb dinàmiques grupals (joc de rols, exercicis corporals, etc). Activitat 
dinàmica i participativa per part dels alumnes. 

 
 
 Destinataris  

Professionals dels equips multidisciplinaris dels centres penitenciaris, amb 
prioritat els monitors esportius  

   Dates:  11, 13, 18 i 20 de juny 
Horari:  De 9.30 a 14.30 hores 
Lloc:  Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada 
Places:  25 
Hores:  20 
Avaluació:  Sí 

 

 

 Activitat vinculada a la competència:  
Treball en equip 
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Metodologia pràctica en 
l'elaboració d'informes 

 
 

 
 
 
 

Codi: 32/15/01 
 

 Objectius  
Identificar els diferents informes de l’àmbit de la rehabilitació 
penitenciària, la seva finalitat i característiques bàsiques. 
Redactar informes adequant-los al seu objectiu i a la demanda. 
Elaborar informes respectant aspectes formals de redacció, 
estructura i estil. 

   Professores 
Yolanda Muñoz. Psicòloga de la Subdirecció General de Programdes de 
Rehabilitació i Sanitat 
Glòria Vancells. Psicòloga del Centre Penitenciari Quatre Camins 

 
 
 Continguts  

1. Contextualització de l’informe com un tipus de comunicació escrita 
2. Concepte i característiques generals dels informes 
3. Característiques dels diferents informes de l’àmbit de la rehabilitació 

penitenciària 
4. Continguts que ha d’informar cada disciplina 
5. Adequació dels informes en funció de cada destinatari i demanda 
6. Aspectes pràctics en la redacció d’informes 

 
 
 Metodologia  

Exposició teòrica que es compaginarà amb supòsits pràctics reals. Activitat 
dinàmica i participativa per part dels alumnes. 

 
 
 Destinataris  

Professionals dels equips multidisciplinaris dels centres penitenciaris 
   Dates:  7, 9, 14 i 16 d’octubre 

Horari:  De 9.30 a 14.30 hores 
Lloc:  Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada 
Places:  25 
Hores:  20 
Avaluació:  Sí 

 

 

 Activitat vinculada a la competència:  
Gestió de la informació 
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Els vincles afectius en casos 
de violència de gènere 

 
 

 
 
 
 

Codi: 32/16/01 
 

 Objectius  
Analitzar la implicació dels vincles afectius en els casos de 
violència de gènere. Comprendre el procés de constitució dels 
vincles. Identificar els aspectes ètics i d’autocura professional 
en la pràctica professionals amb casos de violència de gènere. 

   Professora 
Leonor Cantera. Professora de Psicologia de la salut i psicologia social de 
la Universitat Autònoma de Barcelona 

 
 
 Continguts  

1. Introducció i definició de conceptes bàsics 
1.1. El patriarcat 
1.2. L’estructura social 
1.3. L’amor 

2. Maneig de les emocions: seducció, fusió i sexualitat 
3. L’enamorament i l’amor: fantasies amoroses i vincles de vida 
4. Estructura i models dels vincles afectius 
5. El desamor i el dol 
6. El maneig de les emocions (sensitive research) i aspectes ètics en la 

intervenció 
6.1. Rol professional 
6.2. Expectatives de la víctima-protecció 
6.3. Estat psicosocial (emocional) de la víctima 

6.3.1. Vulnerabilitat de la víctima-supervivent 
6.3.2. Fortaleses de la víctima-supervivent 

7. Dificultats en el treball amb la violència i l’ importància del treball en 
xarxa 

 
 
 Metodologia  

Exposició teòrica amb espais de reflexió i diàleg que es compaginaran amb 
exercicis individuals i grupals. Activitat participativa per part dels alumnes. 

 
 
 Destinataris  

Professionals dels equips multidisciplinaris dels centres penitenciaris 
   Dates:  8, 11, 15 i 18 d'abril 

Horari:  De 9.30 a 14.30 hores 
Lloc:  Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada 
Places:  25 
Hores:  20 
Avaluació:  Sí 

 

 

 Activitat vinculada a la competència:  
Intervenció  
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Rol professional i equips 
multidisciplinaris 

 
 
 
 
 
 

Codi: 32/17/01 
 

 Objectius  
Analitzar la marca personal per tal d’explorar espais de millora 
que afavoreixin la pràctica professional. Aplicar tècniques 
específiques que garanteixin una comunicació eficaç. 
Dissenyar estratègies per assolir els objectius amb menys 
temps i amb el mínim desgast de les relacions interpersonals. 
Identificar i gestionar els aspectes predictibles del 
comportament dels companys. 

   Professor 
Equip de consultors i formadors d’Asecorp 

 
 
 Continguts  

1. Aspectes bàsics 
1.1. Definició d’equip: valors i creences sobre el treball en equip 
1.2. Fonaments: les 5 ”c” del treball en equip 
1.3. Fases d’evolució 

2. Aspectes personals 
2.1. Marca personal: ancoratges (fama) i missatges 
2.2. Estil de comunicació, actitud de relació i assertivitat 

3. Habilitats per gestionar equips 
3.1. Motivació: gestió de l’elogi, la crítica i l’agraïment 
3.2. Feedback: com rebre i fer suggeriments de millora. 
3.3. L’escolta 

4. Recursos estratègics 
4.1. Empowerment: aplicacions bàsiques de mentoring i coaching  
4.2. Entrevista individual 
4.3. Detecció i aprofitament de les aportacions individuals: els rols 

Belbin® 
5. Contribucions possibles a l’equip 

5.1. Rols que faciliten la tasca 
5.2. Distinció entre rol natural i funcional 

6. Factors d’èxit per gestionar persones 
 
 
 Metodologia  

Exposició teòrica que es compaginarà amb la resolució de supòsits 
pràctics, dinàmiques grupals i visionat d’audiovisuals. Activitat dinàmica i 
participativa per part dels alumnes. 

 
 
 Destinataris  

Professionals dels equips multidisciplinaris dels centres penitenciaris 
   Dates:  21, 23, 28 i 30 de maig 

Horari:  De 9.30 a 14.30 hores 
Lloc:  Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada 
Places:  25 
Hores:  20 
Avaluació:  Sí 

 

 

 Activitat vinculada a la competència de  
Coordinació i treball en equip 
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Metodologia sistèmica en la 
intervenció penal 

 
 

 
 
 

Codi: 32/18/01 
 

 Objectius  
Utilitzar eines i estratègies sistèmiques que complementin la 
intervenció professional en la seva funció d’ajuda. Identificar els 
elements que poden condicionar el rol del professional. 

   Professora 
Anna Viñas. Terapeuta familiar sistèmica de Vida i Vincles. Diplomada en 
Educació Social i llicenciada en Psicopedagogia 

 
 
 

Continguts  
1. Principis i conceptes bàsics del model sistèmic 
2. El context i els seus marcadors 
3. Anàlisi de la demanda 
4. Actituds inicials de la persona atesa 
5. Definició i construcció de metes i objectius 

5.1. Tècniques per definir les metes d’intervenció 
6. De la necessitat a la capacitat (recursos i capacitació) 
7. La posició d’ajuda 

7.1. El sistema familiar i personal: cicle vital i la família en crisi 
7.2. El sistema professional 
7.3. El sistema d’ajuda 
7.4. Estratègies per no contaminar la relació d’ajuda 

8. Qüestionament del símptoma i el seu funcionament  
9. Creació d’aliances de treball 

9.1. El model relacional vincular 
9.2. Creació de relacions de confiança 

10. Estratègies sistèmiques 
11. Derivació i treball en xarxa 
12. El procés d’intervenció: avaluació i revisió de casos 
13. La gestió de les emocions del professional 
14. El professional en el seu rol d’acompanyant de processos 

 
 
 Metodologia  

Breu exposició teòrica que es compaginarà amb el treball en grup a partir de 
tècniques experiencials. Activitat dinàmica i participativa per part dels 
alumnes. 

 
 
 Destinataris  

Professionals dels equips multidisciplinaris dels centres penitenciaris 
   Dates :  18, 20, 25 i 27 de juny 

Horari:  De 9.30 a 14.30 hores 
Lloc:  Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada 
Places:  25 
Hores:  20 
Avaluació:  Sí 

 

 

 Activitat vinculada a la competència:  
Planificació de la intervenció 
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Taller de formació exprés: el 
feedback en la gestió de casos 

 
 
 
 
 
 

Codi: 69/07/01 
 

 Objectius  
Aplicar la tècnica del feedback per tal de mostrar interès i atenció  
en la comunicació amb els usuaris. Utilitzar estratègies per 
potenciar un bon feedback. 

   Professors 
Equip de consultors i formadors d’Asecorp 

 
 
 Continguts  

1. Efectes de l’estil: control del factor sobreutilitzat 
2. Comunicació objectiva: evidències i percepcions 
3. Escoltar i preguntar sense feedback avaluatiu 
4. Estratègies potenciadores 

4.1. Llegir el factor principal de la conducta DISC 
4.2. Alternar tipus de preguntes 
4.3. Articulació, paràfrasi reestructuradora i backtracking 

 
 
 Metodologia  

Els formadors introduiran breument els conceptes i els fonaments teòrics i 
proposaran dinàmiques d’entrenament i de simulació de rols.  

 
 
 Destinataris  

Professionals dels equips multidisciplinaris del Centre Penitenciari Brians 2. 
Inscripció tancada  

   Dates:  6 de febrer 
Horari:  De 9.30 a 14.30 hores 
Lloc:  Centre Penitenciari Brians 2 
Places:  30 
Hores:  5 
Avaluació:  No 

 

 

 Activitat vinculada a la competència: 
Comunicació 
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Taller de formació exprés: el 
feedback en la gestió de casos 

 
 
 
 
 
 

Codi: 69/07/71 
 

 Objectius  
Aplicar la tècnica del feedback per tal de mostrar interès i atenció  
en la comunicació amb els usuaris. Utilitzar estratègies per 
potenciar un bon feedback. 

   Professors 
Equip de consultors i formadors d’Asecorp 

 
 
 Continguts  

1. Efectes de l’estil: control del factor sobreutilitzat 
2. Comunicació objectiva: evidències i percepcions 
3. Escoltar i preguntar sense feedback avaluatiu 
4. Estratègies potenciadores 

4.1. Llegir el factor principal de la conducta DISC 
4.2. Alternar tipus de preguntes 
4.3. Articulació, paràfrasi reestructuradora i backtracking 

 
 
 Metodologia  

Els formadors introduiran breument els conceptes i els fonaments teòrics i 
proposaran dinàmiques d’entrenament i de simulació de rols. 

 
 
 Destinataris  

Professionals dels equips multidisciplinaris del Centre Penitenciari Ponent. 
Inscripció tancada  

   Dates:  20 de febrer 
Horari:  De 9.30 a 14.30 hores 
Lloc:  Centre Penitenciari Ponent 
Places:  30 
Hores:  5 
Avaluació:  No 

 

 

 Activitat vinculada a la competència: 
Comunicació 
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Taller de formació exprés: 
l'assertivitat en la intervenció 
penitenciària 

 
 

 
 
 
 

Codi: 69/08/01 

 
 Objectius  

Comunicar de forma assertiva i amb seguretat, especialment 
quan es comunica informació adversa. Contenir les pròpies 
emocions. Mostrar empatia i comunicar posant distància entre 
l’àmbit emocional i el professional. 

   Professors 
Equip de consultors i formadors d’Asecorp 

 
 
 Continguts  

1. Autoafirmació professional: importància de tenir clar el rol i la missió 
2. Empatia: l’art de trobar drets i deures mutus 
3. Factors clau d’un comportament assertiu 
4. Gestió bàsica del component emocional 

 
 
 Metodologia  

Els formadors introduiran breument els conceptes i els fonaments teòrics i 
proposaran dinàmiques d’entrenament i de simulació de rols. 

 
 
 Destinataris  

Professionals dels equips multidisciplinaris del Centre Penitenciari Brians 2. 
Inscripció tancada  

   Dates:  27 de febrer 
Horari:  De 9.30 a 14.30 hores 
Lloc:  Centre Penitenciari Brians 2 
Places:  30 
Hores:  5 
Avaluació:  No 

 

 

 Activitat vinculada a la competència: 
Comunicació 
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Taller de formació exprés: 
l'assertivitat en la intervenció 
penitenciària 

 
 

 
 
 
 

Codi: 69/08/02 

 
 Objectius  

Comunicar de forma assertiva i amb seguretat, especialment 
quan es comunica informació adversa. Contenir les pròpies 
emocions. Mostrar empatia i comunicar posant distància entre 
l’àmbit emocional i el professional. 

   Professors 
Equip de consultors i formadors d’Asecorp 

 
 
 Continguts  

1. Autoafirmació professional: importància de tenir clar el rol i la missió 
2. Empatia: l’art de trobar drets i deures mutus 
3. Factors clau d’un comportament assertiu 
4. Gestió bàsica del component emocional 

 
 
 Metodologia  

Els formadors introduiran breument els conceptes i els fonaments teòrics i 
proposaran dinàmiques d’entrenament i de simulació de rols. 

 
 Destinataris  

Professionals dels equips multidisciplinaris del Centre Penitenciari Lledoners. 
Inscripció tancada  

   Dates:  7 de març 
Horari:  De 9.30 a 14.30 hores 
Lloc:  Centre Penitenciari Lledoners 
Places:  30 
Hores:  5 
Avaluació:  No 

 

 Activitat vinculada a la competència: 
Comunicació 
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Taller de formació exprés: 
tècniques de desbloqueig 
professional en situacions 
crítiques 

 
 
 
 
 
 

Codi: 69/09/01 
 

 Objectius  
Mobilitzar els recursos personals per aconseguir l’autocontrol 
mental necessari per abordar les situacions crítiques 
correctament.  

   Professora 
Mercè Moreno. Psicòloga de Career BCN Consultants, SL 

 
 
 Continguts 

1. Factors de risc als quals s’ha de fer front en situacions crítiques.  
2. L’ importància de la preparació mental i psicològica davant situacions 

de crisi 
3. Conseqüències i efectes que produeix l’estrès en el propi cos. 

Autoconsciència corporal 
4. Reconeixement de les pròpies reaccions en una situació d’estrès. 

Autogestió emocional 
5. Tècniques psicològiques que ajuden a millorar el control mental en 

situacions crítiques 
5.1. Relaxació 
5.2. Respiració 
5.3. Visualitzacions 

 
 
 Metodologia  

La formadora introduirà breument els conceptes i els fonaments teòrics i 
proposarà dinàmiques d’entrenament i de simulació de rols. 

 
 
 Destinataris  

Professionals dels equip multidisciplinaris del Centre Penitenciari 
Lledoners. Inscripció tancada   

   Dates:  5 de març 
Horari:  De 9.30 a 14.30 hores 
Lloc:  Centre Penitenciari Lledoners 
Places:  25 
Hores:  5 
Avaluació:  No 

 

 

 Activitat vinculada a la competència:  
Tolerància a la pressió 
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Taller de formació exprés: 
tècniques de desbloqueig 
professional en situacions 
crítiques 

 
 
 

Codi: 69/09/71 
 

 Objectius  
Mobilitzar els recursos personals per aconseguir l’autocontrol 
mental necessari per abordar les situacions crítiques 
correctament. 

   Professora 
Mercè Moreno. Psicòloga de Career BCN Consultants, SL 

 
 
 Continguts 

1. Factors de risc als quals s’ha de fer front en situacions crítiques  
2. L’ importància de la preparació mental i psicològica davant situacions 

de crisi 
3. Conseqüències i efectes que produeix l’estrès en el propi cos. 

Autoconsciència corporal 
4. Reconeixement de les pròpies reaccions en una situació d’estrès. 

Autogestió emocional 
5. Tècniques psicològiques que ajuden a millorar el control mental en 

situacions crítiques 
5.1. Relaxació 
5.2. Respiració 
5.3. Visualitzacions 

 
 
 Metodologia  

La formadora introduirà breument els conceptes i els fonaments teòrics i 
proposarà dinàmiques d’entrenament i de simulació de rols. 

 
 
 Destinataris  

Professionals dels equips multidisciplinaris del Centre Penitenciari Ponent. 
Inscripció tancada  

   Dates:  13 de febrer 
Horari:  De 9.30 a 14.30 hores 
Lloc:  Centre Penitenciari de Ponent 
Places:  30 
Hores:  5 
Avaluació:  No 

 

 

 Activitat vinculada a la competència:  
Tolerància a la pressió 
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Taller de formació exprés: 
automotivació i intervenció 

 
 

 
 
 
 

Codi: 69/10/01 
 

 Objectius  
Generar i dur a terme un pla d’acció personal cap a l’augment 
de l’automotivació professional fent ús de les eines que la 
faciliten. 

   Professora 
Mònica Lapeyra. Psicòloga i formadora en habilitats socials i personals i 
directora de IOCUS 

 
 
 Continguts  

1. L’automotivació i les competències associades: quines són i a on ens 
porten? 

2. Què és la motivació? 
2.1. Enfocaments teòrics de la motivació: Maslow i McWriter 
2.2. Motivació intrínseca i extrínseca 
2.3. A nivell personal: recursos per a l’automotivació 

3. Principi de realitat com a punt de partida 
4. Elaboració d’objectius 

4.1. Motivació des del “fes-t’ho fácil” 
5. Les creences limitants com a factor pertorbador de l’automotivació 

5.1. Identificació de les pròpies creences limitants 
5.2. Desafiament de creences limitants 
5.3. Modificació de creences limitants: PMC 

6. Compromís i pla d’acció individual 
 
 
 Metodologia  

La formadora introduirà breument els conceptes i els fonaments teòrics i 
proposarà dinàmiques d’entrenament i de simulació de rols. 

 
 
 Destinataris  

Professionals dels equips multidisciplinaris del Centre Penitenciari de 
Dones. Inscripció tancada  

   Dates:  13 de març 
Horari:  De 9.30 a 14.03 hores 
Lloc:  Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada 
Places:  30 
Hores:  5 
Avaluació:  NO 

 

 

 Activitat vinculada a la competència:  
Intervenció 
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Taller de formació exprés: 
automotivació i intervenció 

 
 

 
 
 
 

Codi: 69/10/51 
 

 Objectius  
Generar i dur a terme un pla d’acció personal cap a l’augment 
de l’automotivació professional fent ús les eines que la 
faciliten. 

   Professora 
Mònica Lapeyra. Psicòloga i formadora en habilitats socials i personals i 
directora de IOCUS 

 
 
 Continguts  

1. L’automotivació i les competències associades: quines són i a on ens 
porten? 

2. Què és la motivació? 
2.1. Enfocaments teòrics de la motivació: Maslow i McWriter 
2.2. Motivació intrínseca i extrínseca 
2.3. A nivell personal: recursos per a l’automotivació 

3. Principi de realitat com a punt de partida 
4. Elaboració d’objectius 

4.1. Motivació des del “fes-t’ho fácil” 
5. Les creences limitants com a factor perturbador de l’automotivació 

5.1. Identificació de les pròpies creences limitants 
5.2. Desafiament de creences limitants 
5.3. Modificació de creences limitants: PMC 

6. Compromís i pla d’acció individual 
 
 
 Metodologia  

La formadora introduirà breument els conceptes i els fonaments teòrics i 
proposarà dinàmiques d’entrenament i de simulació de rols. 

 
 
 Destinataris  

Professionals dels equips multidisciplinaris dels centres penitenciaris de 
Figueres i Girona. Inscripció tancada   

   Dates:  20 de març 
Horari:  De 9.30 a 14.30 hores 
Lloc:  Aula de la Creu Roja de Figueres 
Places:  30 
Hores:  5 
Avaluació:  NO 

 

 

 Activitat vinculada a la competència:  
Intervenció  
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Formació en línia. RisCanvi 
 
 

Codi: 98/06/01 
 

 Objectius  
Descriure els objectius del Projecte RisCanvi i les seves 
repercussions organitzatives en els centres penitenciaris. 
Identificar els avantatges d’una valoració estructurada dels 
casos per a la planificació de la intervenció. Utilitzar els 
instruments propis del Projecte i l’aplicació informàtica.  

   Formació d’autoprenentage  
 
 
 Continguts  

1. Marc teòric 
2. Escales RisCanvi 
3. Procediment d’aplicació 
4. Cas pràctic amb RisCanvi-S 
5. Cas pràctic amb RisCanvi-C 
6. L’aplicatiu informàtic e-RisCanvi 

 
 
 Metodologia  

El professional inscrit i acceptat durà a terme el curs via Internet en un 
període aproximat de 4 setmanes. Per a poder superar el curs cal la 
realització de supòsits pràctics i proves complementàries. 

 
 
 Destinataris  

Professionals de rehabilitació dels centres penitenciaris 

   Dates:  Del 27 de maig al 21 de juny 
Lloc:  https://campus.cejfe.cat/. Des del propi lloc de treball o des de  
          l’ordinador personal  
Places: 50 
Hores: 20 
Avaluació:  No 
Certificació: Únicament s’emetran certificats d’aprofitament a aquells 
alumnes que finalitzin el curs. En aquesta activitat no es certifica 
l’assistència. 

 

 

 Activitat vinculada a la competència:  
Planificació de la intervenció 
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Avaluació i gestió de casos 
d’interns penats per delictes 
sexuals 

 
 

Codi: 98/14/01  
 

 Objectius 
Utilitzar correctament el protocol d’avaluació del risc de 
violencia sexual RSVP. Identificar els itineraris d’intervenció en 
interns penats amb delictes de violència sexual i gestionar 
aquests casos amb les eines i recursos que ofereix el medi 
penitenciari ordinari i obert. 

   Professor 
Joan Carles Navarro. Psicòleg i director del centre penitenciari Brians 1 

 
 
 Continguts 

1. El Risk of Sexual Violence Protocol 
1.1. Valoració de risc: imminència, naturalesa, freqüència i severitat 
1.2. Els factors de risc 
1.3. Les situacions o escenaris de risc 
1.4. La gestió del risc 

2. La hipòtesi del mecanisme del delicte 
3. La gestió del cas 

3.1. Tècniques 
3.2. Programes 

4. Itineraris d’abordatge 
4.1. Eix grupal 
4.2. Eix individual 

5. Casos pràctics 
 
 
 Metodologia  

Exposició teòrica. Treball en equips multidisciplinaris reals, en base a casos 
pràctics aportats pels propis equips. 

 
 
 Destinataris 

Professionals dels equips multidisciplinaris que intervenen en programes de 
violència sexual. Inscripció tancada  

   Dates: 5, 7, 12 i 14 de març   
Horari:  De 9.30 a 14.30 hores 
Lloc:  Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada 
Places:  25 
Hores:  20 
Avaluació:  Si 

 

 

 Activitat vinculada a les competències: 
Intervenció  
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Estratègies d’autoritat (II) 

 

Codi: 48/03/01

 Objectius 
Dur a la pràctica els plans d’acció individuals dissenyats a 
partir de l’acció formativa de l’any anterior.  

 Professor 
Albert Rimbau. Consultor de l’empresa Asesores Corporativos S.A 
(ASECORP-Syntagma) 

 Continguts 
1. Posada en comú dels plans d’acció individuals; resultats obtinguts, 

elements frenadors i elements potenciadors 
2. Benchmarking, comparació d’experiències d’èxit i bones pràctiques 
3. Compartir nous coneixements i tendències en relació amb la gestió de 

persones i la comunicació: gestió de la incompetència, el fracàs com a 
motor d’aprenentatge i motivació, predicció dels comportaments 
laborals 

 Metodologia 
Es generarà un espai d’aprenentatge per als comandaments de 
rehabilitació que permeti donar continuïtat als objectius iniciats a l’activitat 
formativa del 2012, i es farà seguiment de la transferència dels 
aprenentatges al lloc de treball. 
Es compaginaran les trobades presencials amb el contacte global (entre el 
grup i amb el docent) per mitjà de l’entorn moodle. Treball intersessions 
supervisat: tests d’autoavaluació, vídeos, lectures i fòrum de debat. 

 Destinataris 
Comandaments de rehabilitació dels serveis centrals, caps dels Serveis 
Socials d’Execució Penal i subdirectors de tractament dels centres 
penitenciaris.  Inscripció tancada 

 Dates: 7 i 28 de febrer i 21 de març  
Horari: De 10.00 a 13.00 hores 
Lloc: Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada 
Places: 20 
Hores: 9 
Avaluació: No 

 

 

Activitat vinculada a la competència:   
Lideratge i comunicació 
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 Estratègies d’autoritat (II) Codi: 48/03/02

 Objectius 
Dur a la pràctica els plans d’acció individuals dissenyats a 
partir de l’acció formativa de l’any anterior. 

 Professor 
Albert Rimbau. Consultor de l’empresa Asesores Corporativos S.A 
(ASECORP-Syntagma) 

 Continguts 
1. Posada en comú dels plans d’acció individuals; resultats obtinguts, 

elements frenadors i elements potenciadors 
2. Benchmarking, comparació d’experiències d’èxit i bones pràctiques 
3. Compartir nous coneixements i tendències en relació amb la gestió de 

persones i la comunicació: gestió de la incompetència, el fracàs com a 
motor d’aprenentatge i motivació, predicció dels comportaments 
laborals 

 Metodologia 
Es generarà un espai d’aprenentatge per als comandaments de 
rehabilitació que permeti donar continuïtat als objectius iniciats a l’activitat 
formativa del 2012, i es farà seguiment de la transferència dels 
aprenentatges al lloc de treball. 
Es compaginaran les trobades presencials amb el contacte global (entre el 
grup i amb el docent) per mitjà de l’entorn moodle. Treball intersessions 
supervisat: tests d’autoavaluació, vídeos, lectures i fòrum de debat. 

 Destinataris 
Comandaments de rehabilitació dels serveis centrals, caps dels Serveis 
Socials d’Execució Penal i subdirectors de tractament dels centres 
penitenciaris.  Inscripció tancada 

Dates: 8 de febrer i 1 i 22 de març   
Horari: De 10.00 a 13.00 hores 
Lloc: Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada 
Places: 20 
Hores: 9 
Avaluació: No 

 

 

Activitat vinculada a la competència:   
Lideratge i comunicació 
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Taller d’actualització: 
planificació i supervisió de 
programes individualitzats de 
tractament 

 
Codi: 98/13/01  

 
 Objectius 

Supervisar els programes individualitzats de tractament 
elaborats pel propi equip atenent als factors rellevants i a les 
necessitats de cada subjecte i a les eines de rehabilitació i 
itineraris curriculars existents. Utilitzar les innovacions en 
l’aplicatiu del Sistema Informàtic Penitenciari Català (SIPC). 

   Professors 
Carles Soler. Cap de l’Àrea de Planificació i Projectes Estratègics de la 
Direcció General de Serveis Penitenciaris 
Jordi Camps. Cap de la Unitat de Programes Especialitzats de la 
Subdirecció General de Programes de Rehabilitació i Sanitat 

 
 
 Continguts 

1. Característiques i utilitats del SIPC 
2. Innovacions en l’aplicatiu informàtic 

2.1. Disseny i supervisió dels PIT 
2.2. Trasvàs de dades de l’aplicació RisCanvi 

3. Opcions d’obtenció de dades, indicadors i llistats de control 
3.1. Programa Individualitzat de Tractament 
3.2. RisCanvi 

4. Aplicació de les eines informàtiques a la gestió de casos 
 
 
 Metodologia  

Exposició teòrica i exemples de casos pràctics. Pràctica a l’aula 
d’ordinadors. 

 
 
 Destinataris 

Caps de programes d’atenció especialitzada i coordinadors d’equips 
multidisciplinaris dels centres penitenciaris. Inscripció tancada  

   Dates :  20 i 27 de març 
Horari:  De 9.30 a 14.30 hores 
Lloc:  Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada 
Places:  20 
Hores:  10 
Avaluació:  No 

 

 

 Activitat vinculada a la competència: 
Planificació de la intervenció 
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Taller d’actualització: 
planificació i supervisió de 
programes individualitzats de 
tractament 

 
 

Codi: 98/13/02  
 

 Objectius  
Supervisar els programes individualitzats de tractament 
elaborats pel propi equip atenent als factors rellevants i a les 
necessitats de cada subjecte i a les eines de rehabilitació i 
itineraris curriculars existents. Utilitzar les innovacions en 
l’aplicatiu del Sistema Informàtic Penitenciari Català (SIPC). 

   Professors 
Carles Soler. Cap de l’Àrea de Planificació i Projectes Estratègics de la 
Direcció General de Serveis Penitenciaris.  
Jordi Camps. Cap de la Unitat de Programes Especialitzats de la 
Subdirecció General de Programes de Rehabilitació i Sanitat. 

 
 
 Continguts 

1. Característiques i utilitats del Sistema d’Informació Penitenciari Català 
2. Innovacions en l’aplicatiu informàtic 

2.1. Disseny i supervisió dels PIT 
2.2. Trasvàs de dades de RisCanvi 

3. Opcions d’obtenció de dades, indicadors i llistats de control 
3.1. Programa Individualitzat de Tractament 
3.2. RisCanvi 

4. Aplicació de les eines informàtiques a la gestió de casos 
 
 
 Metodologia  

Exposició teòrica i exemples de casos pràctics. Pràctica a l’aula 
d’ordinadors. 

 
 
 Destinataris 

Caps de programes d’atenció especialitzada i coordinadors d’equips 
multidisciplinaris dels centres penitenciaris. Inscripció tancada  

   Dates:  10 i 17 d’abril 
Horari:  De 9.30 a 14.30 hores 
Lloc:  Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada 
Places:  20 
Hores:  10 
Avaluació:  No 

 

 

 Activitat vinculada a la competència:  
Planificació de la intervenció 
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Cercles de suport i 
responsabilitat 

 
 

Codi: 98/15/01  
 

 Objectius  
Recollir idees i propostes per desenvolupar una línia de 
voluntariat associada a la implantació del projecte CerclesCAT 
per a delinqüents sexuals en la comunitat i per dissenyar un 
pla de comunicació. Cercar alternatives i solucions de 
finançament del Projecte a mig i llarg termini. 

   Professors 
Expert a l’àmbit de la responsabilitat social corporativa de les empreses, 
per determinar 
Carles Soler. Cap de l’Àrea de Planificació i Projectes Estratègics de la 
Direcció General de Serveis Penitenciaris 
César Garcia. Psicòleg dels Serveis Socials d’Execució Penal 

 
 
 Continguts 

1. El projecte CerclesCAT: estructura i funcionament en xarxa (empreses, 
professionals, 3er sector) 

2. El voluntariat corporatiu i la gestió de valors en l’organització 
3. Difusió dels valors socials de la prevenció amb víctimes vulnerables 
4. La cerca d’una estructura alternativa de voluntariat 
5. El finançament a mig i llarg termini 
6. Debat i conclusions 

 
 
 Metodologia  

Exposició teòrica i participació activa dels assistents. 

 
 
 Destinataris 

Professionals integrants de CerclesCAT, empreses amb voluntariat 
corporatiu i entitats i associacions del 3r sector. Inscripció tancada  

   Dates :  26 i 28 de febrer 
Horari:  De 9.30 a 14.30 hores 
Lloc:  Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada 
Places:  25 
Hores:  10 
Avaluació:  No 

 

 

 Activitat vinculada a la competència: 
Intervenció 
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> Cursos adreçats a tots els professionals de la Direcció General de Serveis 
Penitenciaris i de la Direcció General d’Execució Penal a la Comunitat i de 
Justícia Juvenil 
 

Codi Títol Destinataris Calendari Pàgina 

34/04/01 Catàleg i condicions d’accés a 
les prestacions socials 

Treballadors socials de la Direcció General de 
Serveis Penitenciaris i de la Direcció General 
d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia 
Juvenil 

28 i 30 de maig i 
4 i 6 de juny 85

34/05/01 La gestió metòdica de la 
informació i l'habilitat analítica 

Juristes de la Direcció General de Serveis 
Penitenciaris i de la Direcció General 
d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia 
Juvenil 

2, 4, 9 i 11 d' 
abril 86

98/05/01 Instruments de valoració 
diagnòstica PCL-R 

Psicòlegs dels centres penitenciaris i dels 
equips d'assessorament tècnic penal 

21, 23, 28 i 30 
de maig i 4 i 6 

de juny 
87

98/05/02 Instruments de valoració 
diagnòstica PCL-R 

Psicòlegs dels centres penitenciaris i dels 
equips d'assessorament tècnic penal 

8, 10, 15, 17, 22 
i 24 d’octubre 88

34/06/01 Les bandes juvenils llatines 

Professionals de la Direcció General de 
Serveis Penitenciaris i de la Direcció General 
d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia 
Juvenil 

2, 4, 9 i 11 
d’octubre 89

34/06/71 Les bandes juvenils llatines 

Professionals de la Direcció General de 
Serveis Penitenciaris i de la Direcció General 
d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia 
Juvenil a Lleida 

21, 23, 28 i 30 
de maig 90

34/07/01 
Resiliència: de l'adversitat a  
la millora en la intervenció 
professional 

Professionals de la Direcció General de 
Serveis Penitenciaris i de la Direcció General 
d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia 
Juvenil 

7, 9, 14, 16 i 21 
de maig 91

34/08/01 Els agressors en la violència 
domèstica 

Professionals de la Direcció General de 
Serveis Penitenciaris i de la Direcció General 
d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia 
Juvenil 

3, 6, 10 i 13 de 
juny 92

34/09/01 La immigració nord-africana 

Professionals de la Direcció General de 
Serveis Penitenciaris i de la Direcció General 
d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia 
Juvenil 

30 de setembre i 
3, 8 i 10 

d’octubre 
93

34/10/01 
Intel·ligència emocional: 
mobilització de recursos 
personals 

Professionals de la Direcció General de 
Serveis Penitenciaris i de la Direcció General 
d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia 
Juvenil 

2, 4, 9 i 11 
d’abril 94

34/10/71 
Intel·ligència emocional: 
mobilització de recursos 
personals 

Professionals de la Direcció General de 
Serveis Penitenciaris i de la Direcció General 
d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia 
Juvenil a Lleida 

12, 14, 19 i 21 
de març 95

34/11/01 La gestió i negociació del 
conflicte 

Professionals de la Direcció General de 
Serveis Penitenciaris i de la Direcció General 
d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia 
Juvenil 

8, 10, 15 i 17 de 
juliol 96

34/12/01 Transformar el temps en 
accions 

Professionals de la Direcció General de 
Serveis Penitenciaris i de la Direcció General 
d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia 
Juvenil 

18, 20, 25 i 27 
de setembre 97

34/12/51 Transformar el temps en 
accions 

Professionals de la Direcció General de 
Serveis Penitenciaris i de la Direcció General 
d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia 
Juvenil a Girona 

9, 11, 16 i 18 
d’abril 98

34/13/01 
Estratègies relacionals i de 
comunicació al servei de 
l’eficiència 

Professionals de la Direcció General de 
Serveis Penitenciaris i de la Direcció General 
d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia 
Juvenil 

1, 3, 8 i 10 
d'octubre 99

34/13/51 
Estratègies relacionals i de 
comunicació al servei de 
l’eficiència 

Professionals de la Direcció General de 
Serveis Penitenciaris i de la Direcció General 
d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia 
Juvenil a Girona 

10, 12, 17 i 19 
de juny 100
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Codi Títol Destinataris Calendari Pàgina 

34/14/01 Cooperació i treball en equip 

Professionals de la Direcció General de 
Serveis Penitenciaris i de la Direcció General 
d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia 
Juvenil 

9, 11, 16 i 18 de 
juliol 101

34/14/61 Cooperació i treball en equip 

Professionals de la Direcció General de 
Serveis Penitenciaris i de la Direcció General 
d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia 
Juvenil a Tarragona 

20, 22, 25 i 27 
de febrer 102

34/15/01 De l'autoconsciència a la 
qualitat professional (nivell II) 

Professionals de la Direcció General de 
Serveis Penitenciaris i de la Direcció General 
d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia 
Juvenil, amb prioritat els que van participar en 
el curs de L’autoconsciència a la qualitat 
professional de l’any 2012 

8, 10, 15 i 17 
d'octubre 103

34/16/01 La creativitat i la iniciativa com 
a eines professionals 

Professionals de la Direcció General de 
Serveis Penitenciaris i de la Direcció General 
d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia 
Juvenil 

1, 3, 8 i 10 
d’octubre 104

34/16/61 La creativitat i la iniciativa com 
a eines professionals 

Professionals de la Direcció General de 
Serveis Penitenciaris i de la Direcció General 
d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia 
Juvenil a Tarragona 

6, 8, 13 i 15 de 
maig 105

34/17/01 Identificar i minimitzar els 
efectes de l'estrès 

Professionals de la Direcció General de 
Serveis Penitenciaris i de la Direcció General 
d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia 
Juvenil 

15, 17, 22 i 24 
d'octubre 106

34/18/01 Ètica de la intervenció social 
en contextos penals 

Professionals de la Direcció General de 
Serveis Penitenciaris i de la Direcció General 
d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia 
Juvenil 

15, 17, 22 i 24 
d’abril 107

34/19/01 Impacte dels canvis socials en 
l'àmbit d’execució penal 

Professionals de la Direcció General de 
Serveis Penitenciaris i de la Direcció General 
d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia 
Juvenil 

18, 21, 25 i 28 
de juny 108

34/20/01 Perspectiva de gènere i 
execució penal 

Professionals de la Direcció General de 
Serveis Penitenciaris i de la Direcció General 
d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia 
Juvenil 

7, 9, 14 i 16 
d’octubre 109

34/21/71 Elements clau de la 
comunicació 

Professionals de la Direcció General de 
Serveis Penitenciaris i de la Direcció General 
d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia 
Juvenil a Lleida 

4, 6, 11 i 13 de 
juny 110

34/01/01 
Formació en línia. Introducció 
al dret penal, processal i 
penitenciari 

Professionals de la Direcció General de 
Serveis Penitenciaris i de la Direcció General 
d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia 
Juvenil 

Del 15 d’abril al 
9 de juny 111

34/02/01 Formació en línia. Prevenció i 
tractament del delicte 

Professionals de la Direcció General de 
Serveis Penitenciaris i de la Direcció General 
d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia 
Juvenil 

Del 22 d’abril al 
16 de juny 112

34/03/01 Formació en línia. Indicadors 
bàsics en salut mental 

Professionals de la Direcció General de 
Serveis Penitenciaris i de la Direcció General 
d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia 
Juvenil 

Del 6 de maig al 
30 de juny 113

98/01/01 Formació en línia. Drogues i 
execució penal 

Professionals de la Direcció General de 
Serveis Penitenciaris i de la Direcció General 
d’Execució Penal a la Comunitat i de Justícia 
Juvenil 

Del 4 de febrer 
al 22 de març 114

98/01/02 Formació en línia. Drogues i 
execució penal 

Professionals de la Direcció General de 
Serveis Penitenciaris i de la Direcció General 
d’Execució Penal a la Comunitat i de Justícia 
Juvenil 

Del 4 de febrer 
al 22 de març 115

98/01/03 Formació en línia. Drogues i 
execució penal 

Professionals de la Direcció General de 
Serveis Penitenciaris i de la Direcció General 
d’Execució Penal a la Comunitat i de Justícia 
Juvenil 

Del 8 d’abril al 
24 de maig 116
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Codi Títol Destinataris Calendari Pàgina 

98/01/04 Formació en línia. Drogues i 
execució penal 

Professionals de la Direcció General de 
Serveis Penitenciaris i de la Direcció General 
d’Execució Penal a la Comunitat i de Justícia 
Juvenil 

Del 8 d’abril al 
24 de maig 117

98/01/05 Formació en línia. Drogues i 
execució penal 

Professionals de la Direcció General de 
Serveis Penitenciaris i de la Direcció General 
d’Execució Penal a la Comunitat i de Justícia 
Juvenil 

Del 16 de 
setembre al 8 de 

novembre 
118

98/01/06 Formació en línia. Drogues i 
execució penal 

Professionals de la Direcció General de 
Serveis Penitenciaris i de la Direcció General 
d’Execució Penal a la Comunitat i de Justícia 
Juvenil 

Del 16 de 
setembre al 8 de 

novembre 
119

98/08/01 
Formació en línia. Instruments 
de valoració diagnòstica 
SARA 

Professionals dels equips multidisciplinaris 
dels centres penitenciaris i dels equips 
d'assessorament tècnic penal 

Del 13 al 31 de 
maig 120
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Catàleg i condicions d’accés a 
les prestacions socials 

 
 

 
 
 
 

Codi: 34/04/01 
 

 Objectius  
Identificar el catàleg actual de les prestacions socials de la 
Generalitat de Catalunya i de la Seguretat Social i les seves 
perspectives de futur. Identificar les condicions d’accés i els 
tràmits vinculats a les diferents prestacions i modalitats. 
Utilitzar la informació obtinguda en la gestió de casos concrets. 

   Professor 
Joan Lluís Gil. Servei de Prestacions de l’Institut Català d’Assistència i 
Serveis Socials del Departament de Benestar Social i Família 
Miguel Ángel Blanco. Centre d’ Atenció i Informació de la Seguretat Social  

 
 
 Continguts  

1. Marc normatiu, evolució i  actualitzacions 
2. El catàleg actual de prestacions socials de la Generalitat de Catalunya: 

RMI, SAPLL, PUA, PNC, etc. 
3. Condicions d’accés i tramitació de les prestacions socials de la 

Generalitat de Catalunya 
4. Condicions d’accés i tramitació de les prestacions complementàries a 

les prestacions de la Seguretat Social 
5. Subsidis: incapacitat laboral, maternitat, paternitat, risc embaràs i 

lactància, cura de menors (malaltia greu), prestació familiar de fill a 
càrrec, prestació a favor familiar etc. 

6. Pensions: incapacitat permanent, viduïtat, orfandat, favor familiar i 
jubilació 

 
 
 Metodologia  

Exposició teòrica amb espais de reflexió i anàlisi de casos pràctics. 
 
 
 Destinataris  

Treballadors socials de la Direcció General de Serveis Penitenciaris i de la 
Direcció General d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil 

   Dates:  28 i 30 de maig i 4 i 6 de juny 
Horari:  De 9.30 a 14.30 hores 
Lloc:  Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada 
Places:  25 
Hores:  20 
Avaluació:  Sí 

 

 

 Activitat vinculada a la competència:  
Treball en xarxa 
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La gestió metòdica de la 
informació i l'habilitat analítica 

 
 

 
 
 

Codi: 34/05/01 
 

 Objectius  
Reconèixer la informació significativa en situacions legals 
complexes. Cercar i relacionar les dades rellevants obtingudes 
de diverses fonts. Exposar i transmetre la informació de 
manera clara i concisa, vinculant-la als objectius de la 
intervenció. 

   Professor 
Per determinar 

 
 
 Continguts  

1. El context de la informació, destinació i finalitat 
2. Protecció de dades 

2.1. Límits de la coordinació i transmissió de la informació 
2.2. Incidència de les noves tecnologies 

3. Fonts d’informació 
3.1. Instruments institucionals: RisCanvi, SAVRY, SAM, SIPC, JOVO 
3.2. Informes i expedients 
3.3. La coordinació amb els òrgans judicials i altres agents 
3.4. L’obtenció d’informació a través d’espais /sistemes informals 

4. Anàlisi de la informació 
4.1. Discriminació de la informació vinculable al cas 
4.2. Evitació dels pressupòsits legals 
4.3. Anàlisi metòdica de la informació: oportunitats, llacunes i dificultats 
4.4. Contrast i validació 
4.5. Estructura i elements clau de l’argumentació jurídica 

5. La redacció de la informació 
5.1. Normes bàsiques per a l’elaboració de documents 
5.2. Recursos tecnològics 
5.3. Models de documents vinculats als serveis 

 
 
 Metodologia  

Exposició teòrica que s’alternarà amb la resolució de supòsits pràctics. 
 

 
 Destinataris  

Juristes de la Direcció General de Serveis Penitenciaris i de la Direcció 
General d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil 

   Dates:  2, 4, 9 i 11 d' abril 
Horari:  De 9.30 a 14.30 hores 
Lloc:  Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada 
Places:  25 
Hores:  20 
Avaluació:  Sí 

 

 

 Activitat vinculada a la competència:  
Gestió metòdica de la informació i l'habilitat analítica 
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Instruments de valoració 
diagnòstica PCL-R 

 
 

Codi: 98/05/01 
 

 Objectius  
Administrar el PCL-R i els instruments que s’hi deriven 
(PCL:SV i PCL:YV) en població delinqüencial: entrevistar i usar 
la informació col·lateral. Puntuar i interpretar els resultats de la 
PCL-R. 

   Professors 
Rafael Torrubia. Departament de psiquiatria i de medicina legal de la UAB 
Àngel Cuquerella. Institut de medicina legal de Catalunya 
Joan Manel López. Cap de programes d’atenció especialitzada del CP 
Quatre Camins 
Joan Carles Navarro. Psicòleg i director del CP Brians 1 

 
 
 Continguts  

1. La psicopatia respecte a altres entitats clíniques 
2. Avaluació de la psicopatia: PCL-R i instruments relacionats 
3. Correlats delictius i penitenciaris de la psicopatia 
4. Els precursors infanto-juvenils de la psicopatia 
5. Els models teòrics de la psicopatia 
6. Aplicació, puntuació i interpretació del PCL-R en casos pràctics de 

població delinqüencial: aspectes pràctics, entrevista, informació 
col·lateral, estudi de casos 

 
 
 Metodologia  

El curs es desenvoluparà des d’una perspectiva teorico-pràctica, mitjançant 
exposicions teòriques i exercicis pràctics. 
  

 
 Destinataris  

Psicòlegs dels centres penitenciaris i dels equips d’assessorament tècnic 
penal 

   Dates:  21, 23, 28 i 30 de maig i 4 i 6 de juny 
Horari: De 9.30 a 13.30 hores 
Lloc:  Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada 
Places: 25 
Hores: 24 
Avaluació:  No 

 

 

 Activitat vinculada a la competència: 
Planificació de la intervenció 
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Instruments de valoració 
diagnòstica PCL-R 

 
 

Codi: 98/05/02 
 

 Objectius  
Administrar el PCL-R i els instruments que s’hi deriven 
(PCL:SV i PCL:YV) en població delinqüencial: entrevistar i usar 
la informació col·lateral. Puntuar i interpretar els resultats de la 
PCL-R. 

   Professors 
Rafael Torrubia. Departament de psiquiatria i de medicina legal de la UAB 
Àngel Cuquerella. Institut de medicina legal de Catalunya 
Joan Manel López. Cap de programes d’atenció especialitzada del CP 
Quatre Camins 
Joan Carles Navarro. Psicòleg i director del CP Brians 1 

 
 
 Continguts  

1. La psicopatia respecte altres entitats clíniques 
2. Avaluació de la psicopatia: PCL-R i instruments relacionats 
3. Correlats delictius i penitenciaris de la psicopatia 
4. Els precursors infanto-juvenils de la psicopatia 
5. Els models teòrics de la psicopatia 
6. Aplicació, puntuació i interpretació del PCL-R en casos pràctics de 

població delinqüencial: aspectes pràctics, entrevista, informació 
col·lateral, estudi de casos 

 
 
 Metodologia  

El curs es desenvoluparà des d’una perspectiva teorico-pràctica, mitjançant 
exposicions teòriques i exercicis pràctics. 
  

 
 Destinataris  

Psicòlegs dels centres penitenciaris i dels equips d’assessorament tècnic 
penal 

   Dates:  8, 10, 15, 17, 22 i 24 d’octubre 
Horari: De 9.30 a 13.30 hores 
Lloc:  Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada 
Places: 25 
Hores: 24 
Avaluació:  No 
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Les bandes juvenils llatines 

 
 
 
 
 
 

Codi: 34/06/01 
  Objectius  

Descriure el fenomen dels grups juvenils organitzats. 
Identificar indicadors per detectar la presència d’aquests grups 
i de les seves formes de conducta. Aplicar intervencions 
adequades des de l’àmbit de l’execució penal. 

   Professors 
Robert Rodríguez. Sergent del cos de Mossos d'Esquadra, Cap de la Unitat 
Central de Grups Juvenils Organitzats 
Manel Pérez. Agent del Cos de Mossos d'Esquadra, membre de la Unitat 
Central de Grups Juvenils Organitzats 

   Continguts  
1. Història i evolució 
2. Els Grups de Joves Organitzats i Violents (GJOV) a Espanya i a 

Catalunya:origen i causa de la seva aparició 
3. Característiques genèriques dels grups 

3.1. Composició 
3.2. Trets identitaris 
3.3. Pautes bàsiques de funcionament intern 
3.4. Accés al grup i desvinculació 

4. Característiques generals dels grups violents organitzats assentats a 
Catalunya 
4.1. Estructura 
4.2. Simbologia 
4.3. Funcionament intern 
4.4. Dates assenyalades 
4.5. Interacció amb altres grups 
4.6. Altres 

5. Característiques pròpies dels grups en l’entorn penitenciari 
5.1. Riscos i amenaces en l’entorn penitenciari 
5.2. Interacció entre els membres de grups en medi tancat i obert 
5.3. La influència de la vida penitenciària en el naixement i evolució 

dels grups 
   Metodologia  

Explicació teòrica dels ponents amb la participació activa dels alumnes. 
   Destinataris  

Professionals de la Direcció General de Serveis Penitenciaris i de la 
Direcció General d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil 

   Dates: 2, 4, 9 i 11 d’octubre 
Lloc: Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada 
Horari: De 09.30 a 14.30 hores 
Places:  25 
Hores:  20 
Avaluació:  Sí 
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Les bandes juvenils llatines 

 
 
 
 
 
 

Codi: 34/06/71 
  Objectius  

Descriure el fenomen dels grups juvenils organitzats. 
Identificar indicadors per detectar la presència d’aquests grups 
i de les seves formes de conducta. Aplicar intervencions 
adequades des de l’àmbit de l’execució penal. 

   Professors 
Robert Rodríguez. Sergent del cos de Mossos d'Esquadra, Cap de la Unitat 
Central de Grups Juvenils Organitzats 
Manel Pérez. Agent del Cos de Mossos d'Esquadra, membre de la Unitat 
Central de Grups Juvenils Organitzats 

   Continguts  
1. Història i evolució 
2. Els Grups de Joves Organitzats i Violents (GJOV) a Espanya i a 

Catalunya:origen i causa de la seva aparició 
3. Característiques genèriques dels grups 

3.1. Composició 
3.2. Trets identitaris 
3.3. Pautes bàsiques de funcionament intern 
3.4. Accés al grup i desvinculació 

4. Característiques generals dels grups violents organitzats assentats a 
Catalunya 
4.1. Estructura 
4.2. Simbologia 
4.3. Funcionament intern 
4.4. Dates assenyalades 
4.5. Interacció amb altres grups 
4.6. Altres 

5. Característiques pròpies dels grups en l’entorn penitenciari 
5.1. Riscos i amenaces en l’entorn penitenciari 
5.2. Interacció entre els membres de grups en medi tancat i obert 
5.3. La influència de la vida penitenciària en el naixement i evolució 

dels grups 
   Metodologia  

Explicació teòrica dels ponents amb la participació activa dels alumnes. 
   Destinataris  

Professionals de la Direcció General de Serveis Penitenciaris i de la 
Direcció General d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil 

   Dates: 21, 23, 28 i 30 de maig 
Lloc: Lleida (lloc a determinar) 
Horari: De 09.30 a 14.30 hores 
Places:  25 
Hores:  20 
Avaluació:  Sí 
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La resiliència: de l’adversitat a 
la millora en la intervenció 
professional 

 
 

 
 
 
 

Codi: 34/07/01 
  Objectius  

Reconèixer la pròpia capacitat de resiliència i la seva aplicació 
en l’entorn laboral. Gestionar els aspectes emocionals com a 
base per resoldre situacions difícils en els equips de treball i en 
la relació amb l’usuari. Utilitzar eines i recursos personals per 
millorar la pròpia motivació envers l’activitat professional i per 
ampliar la mirada en el treball amb els usuaris. 

   Professora 
Rosaria Simone. Formadora en programació neurolingüística. Experta en 
constel·lacions sistèmiques organitzacionals i familiars 

   Continguts  
1. Els objectius de millora que volem assolir en la vida professional i i 

personal 
2. El valor de l’aprenentatge en grup 
3. Dimensions de la persona: llenguatge, cos, emocions 
4. Nou model per a un aprenentatge adult: aprendre a aprendre 
5. De quina manera el meu model de llenguatge m’influeix per mirar el 

món 
6. L’emoció com a motor per a l’acció 

6.1. L’emoció en les seves diverses disposicions corporals 
7. Reconeixement i percepció de mi i la meva funció en el meu lloc de 

treball, de les altres persones amb qui treballo i del sistema 
8. La resiliència en el meu equip de treball:  

8.1. L’eina: converses per créixer. Pràctica de noves posicions / 
mirades envers la meva funció dins el sistema de treball, i nous 
acords 

8.2. Les converses pendents: afrontament de converses difícils com a 
eina de superació 

   Metodologia  
Breu exposició teòrica i participació activa dels alumnes mitjançant 
exposicions i treball en grup de casos pràctics. 

   Destinataris  
Professionals de la Direcció General de Serveis Penitenciaris i de la 
Direcció General d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil 

   Dates: 7, 9, 14, 16 i 21 de maig 
Lloc: Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada 
Horari: De 10.00 a 14.00 hores 
Places:  25 
Hores:  20 
Avaluació:  Sí 
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Els agressors en la violència 
domèstica 

 
 
 
 
 

Codi: 34/08/01 
  Objectius  

Identificar i definir conceptes rellevants a l’hora de treballar 
amb penats per violència domèstica. Utilitzar estratègies 
metodològiques de treball amb la violència. Reflexionar sobre 
els aspectes ètics i la importància de l’auto-cura quan es 
treballa amb la violència. 

   Professora 
Leonor Cantera. Professora de Psicologia de la salut i psicologia social de 
la Universitat Autònoma de Barcelona 

   Continguts  
1.  Context socio-històric de la violència 
2.  Regles de la violència 
3.  Conceptes rellevants en el treball amb la violència: agressivitat,        
violència, maltractament 
4.  Sistema patriarcal i la seva relació amb la violència 
5.  Gènere, sexe, subjectivitat i identitat 
6.  Tipologia de la violència 
7.  Cicle de la violència i context socio-afectiu 
8.  Aspectes ètics en el treball amb la violència  
9.  L’auto-cura 

   Metodologia  
Introducció teòrica. Exercicis en subgrups i també de manera individual. Es 
visionaran materials audiovisuals que desprès seran analitzats i es debatrà 
sobre temes específics. 

   Destinataris  
Professionals de la Direcció General de Serveis Penitenciaris i de la 
Direcció General d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil 

   Dates: 3, 6, 10 i 13 de juny 
Lloc: Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada 
Horari: De 09.30 a 14.30 hores 
Places:  25 
Hores:  20 
Avaluació:  Sí 
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La immigració nord-africana 

 
 

 
 
 

Codi: 34/09/01 
 

 Objectius  
Identificar els trets bàsics de les societats i les cultures Nord 
Africanes. Interpretar els comportaments, conductes i 
demandes dels interns d’origen nord africà. Contextualitzar la 
immigració com a fet propi del temps i de les noves societats 
marcades per la globalització i el mestissatge. 

   Professor 
M’hamed Abdelouahed. Llicenciat en filologia hispànica i Màster en 
Exclusió Social i Diversitat Cultural 

 
 
 Continguts  

1. La realitat sociopolítica i demogràfica actual al nord d’Àfrica 
1.1. L’herència històrica i les diferents opcions polítiques 
1.2. Aproximació a alguns conceptes clau 
1.3. Les causes de la immigració: qui emigra i per què? 

2. El fet religiós 
2.1. Breu introducció a l’Islam: orígens i actualitat 
2.2. La importància de la interpretació de les fonts principals 
2.3. L’Islam en les relacions socials i en la construcció identitària a 

l’origen i a Catalunya 
3. Les relacions interpersonals en les cultures nord-africanes 

3.1. Les famílies originàries del Nord-àfrica entre dues cultures 
3.2. La distribució de rols i la percepció de l’autoritat 
3.3. La qüestió de gènere: estatut jurídic de les persones 

4. Ser català d’origen nord-africà 
4.1. Les diferents opcions d’adaptació individual a la societat d’acollida 

(Catalunya) 
4.2. Ser adolescent immigrant o descendent d’immigrants: la qüestió 

de la identitat, l’educació i els valors transmesos 
4.3. Algunes claus per a la intervenció 

 
 
 Metodologia  

Exposició teòrica sobre cadascun dels continguts i exercicis de treball en 
grup. 

 
 
 Destinataris  

Professionals de la Direcció General de Serveis Penitenciaris i de la 
Direcció General d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil 

   Dates:  30 de setembre i 3, 8 i 10 d’octubre 
Horari:  De 9.30 a 14.30 hores 
Lloc:  Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada 
Places:  25 
Hores:  20 
Avaluació:  Sí 

 

 

 Activitat vinculada a la competència: 
Institucional 

93



 

 

 
 
Intel·ligència emocional: 
mobilització de recursos 
personals 

 
 
 

Codi: 34/10/01 
  Objectius  

Definir la intel·ligència emocional i entendre la seva utilitat. 
Analitzar situacions quotidianes i observar quin paper juga la 
intel·ligència emocional en les pròpies actituds i conductes en 
el context professional. Utilitzar noves eines i nous punts de 
vista per treballar les competències intrapersonals. 

   Professora 
Mònica Lapeyra. Psicòloga i formadora en habilitats socials i personals. 
Directora de IOCUS 

   Continguts  
1. Què és la intel·ligència emocional i per a què serveix 
2. Marc de la intel·ligència emocional a les organitzacions. Les 

competències de la intel·ligència emocional 
3. Autoconeixement i autoconsciència 
4. La dimensió mental 
5. La dimensió emocional 
6. Autorregulació: gestió de l’estrès 
7. L’actitud positiva: l’optimisme com a competència 
8. Ecologia de la vida: una eina per l’autoseguiment i l’equilibri 
9. La dimensió física: cos, moviment i salut 
10. Imatge i autoimatge 
11. Visió global de les competències treballades en l’àmbit professional 

   Metodologia  
Breu introducció teòrica amb espais de reflexió. Activitat basada en la 
participació activa dels alumnes en les diverses activitats (dinàmiques de 
grup, exercicis corporals, relaxació, visionat d’escenes de vídeo, eines de 
coaching i contes). 

   Destinataris  
Professionals de la Direcció General de Serveis Penitenciaris i de la 
Direcció General d’Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil 

   Dates: 2, 4, 9 i 11 d’abril 
Lloc: Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada 
Horari: De 9.30 a 14.30 hores 
Places:  25 
Hores:  20 
Avaluació:  Sí 
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Intel·ligència emocional: 
mobilització de recursos 
personals 

 
 
 
 
 

Codi: 34/10/71 
  Objectius  

Definir la intel·ligència emocional i entendre la seva utilitat. 
Utilitzar noves eines i nous punts de vista per treballar les 
competències intrapersonals i poder-les aplicar en el propi dia 
a dia. Analitzar les pròpies situacions quotidianes i observar 
quin paper juga la intel·ligència emocional en les pròpies 
actituds i conductes en el context professional . 

   Professora 
Mònica Lapeyra. Psicòloga i formadora en habilitats socials i personals. 
Directora de IOCUS 

   1. Què és la intel·ligència emocional i per a què serveix 
2. Marc de la intel·ligència emocional a les organitzacions. Les 

competències de la intel·ligència emocional 
3. Autoconeixement i autoconsciència 
4. La dimensió mental 
5. La dimensió emocional 
6. Autorregulació: gestió de l’estrès 
7. L’actitud positiva: l’optimisme com a competència 
8. Ecologia de la vida: una eina per l’autoseguiment i l’equilibri 
9. La dimensió física: cos, moviment i salut 
10. Imatge i autoimatge 
11. Visió global de les competències treballades en l’àmbit professional 

   Metodologia  
Breu introducció teòrica amb espais de reflexió. Activitat basada en la 
participació activa dels alumnes en les diverses activitats (dinàmiques de 
grup, exercicis corporals, relaxació, visionat d’escenes de vídeo, eines de 
coaching i contes). 

   Destinataris  
Professionals de la Direcció General de Serveis Penitenciaris i de la 
Direcció General d’Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil a 
Lleida 

   Dates: 12, 14, 19 i 21 de març 
Lloc: Lleida (lloc a determinar) 
Horari: De 9.30 a 14.30 hores 
Places:  25 
Hores:  20 
Avaluació:  Sí 
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La gestió i negociació del 
conflicte 

 
 

 
 
 
 

Codi: 34/11/01 
 

 Objectius  
Identificar els possibles tipus de conflicte que es generen a 
l’entorn laboral i les seves conseqüències en els treballadors. 
Distingir les pautes de conducta individuals i grupals de cada 
lloc de treball. Utilitzar habilitats i actituds professionals en la 
gestió del conflicte. 

   Professores 
Jose Ángel Rodriguez Mayo i Miracle Pastor. Professionals adscrits a la 
Generalitat de Catalunya i consultors de 103 Diseño y Formación 

 
 
 Continguts  

1. El conflicte com a procés de canvi 
2. Els conflictes interpersonals en un context professional: 

característiques i condicionants 
3. Eines per identificar, analitzar, gestionar i resoldre un conflicte 
4. El posicionament perceptiu  
5. Competència interpersonal i assertivitat 
6. Definició d’objectius: competitivitat / cooperació  
7. Actituds professionals davant dels conflictes 
8. Les relacions interpersonals i els conflictes 
9. La negociació i els tipus de poders 
10. La planificació i definició de límits 
11. Fases de la negociació i tàctiques en funció del poder 

 
 
 Metodologia  

Breu exposició teòrica amb espais de diàleg que es compaginaran amb 
dinàmiques de grup. Activitat dinàmica i participativa per part dels alumnes. 

 
 
 Destinataris  

Professionals de la Direcció General de Serveis Penitenciaris i de la 
Direcció General d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil 

  
 Dates:  8, 10, 15 i 17 de juliol 

Horari:  De 9.30 a 14.30 hores 
Lloc:  Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada 
Places:  25 
Hores:  20 
Avaluació:  Sí 
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Transformar el temps en 
accions 

 
 

 
 
 
 

Codi: 34/12/01 
 

 Objectius  
Identificar els propis hàbits relacionats amb l’organització del 
temps. Incorporar millores en la planificació, gestió i 
organització de les activitats quotidianes per optimitzar i 
augmentar l’eficiència professional a través de recursos 
personals i tècnics.  

   Professora 
Judit Viñas. Psicòloga i assessora en projectes socials i empresarials 

 
 
 Continguts  

1. Percepció i concepte del temps 
2. Lladres del temps 
3. Autoobservació: pla de millora personalitzat  
4. Identificació d’accions de millora 
5. Problemes en l’administració del temps: causes externes/internes 
6. Gestió de la situació: models de control 
7. Eines per a organitzar el temps: quadre de prioritats 
8. Idees, autors, i eines sobre gestió d’objectius i tasques 
9. Gestió d’expectatives, propòsits i objectius 
10. Interrupcions i procrastinació (ajornament) 
11. Disposicions vinculades a la gestió del temps vers els objectius 
12. La sensació de pèrdua de temps 
13. Identificació de situacions amb alta i baixa energia 
14. Vivència del temps a nivell emocional i mental 
15. Decàleg d’idees genials per a l’organització del temps 

 
 
 Metodologia  

Breus exposicions teòriques i presentacions d’eines que es compaginaran 
amb activitats grupals. Activitat dinàmica basada en la participació activa 
dels alumnes en les diverses activitats (dinàmiques de grup, coaching 
grupal, anàlisi situacional, qüestionaris individuals, etc.). 

 
 
 Destinataris  

Professionals de la Direcció General de Serveis Penitenciaris i de la 
Direcció General d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil 

   Dates:  18, 20, 25 i 27 de setembre  
Horari:  De 9.30 a 14.30 hores 
Lloc:  Centre d’ Estudis Jurídics i Formació Especialitzada 
Places:  25 
Hores:  20 
Avaluació:  Sí 
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Transformar el temps en 
accions 

 
 
 

 
 
 

Codi: 34/12/51 
 

 Objectius  
Identificar els propis hàbits relacionats amb l’organització del 
temps. Incorporar millores en la planificació, gestió i 
organització de les activitats quotidianes per optimitzar i 
augmentar l’eficiència professional a través de recursos 
personals i tècnics. 

   Professora 
Judit Viñas. Psicòloga i assessora en projectes socials i empresarials 

 
 
 Continguts  

1. Percepció i concepte del temps 
2. Lladres del temps 
3. Autoobservació: pla de millora personalitzat  
4. Identificació d’accions de millora 
5. Problemes en l’administració del temps: causes externes/internes 
6. Gestió de la situació: models de control 
7. Eines per a organitzar el temps: quadre de prioritats 
8. Idees, autors, i eines sobre gestió d’objectius i tasques 
9. Gestió d’expectatives, propòsits i objectius 
10. Interrupcions i procrastinació (ajornament) 
11. Disposicions vinculades a la gestió del temps vers els objectius 
12. La sensació de pèrdua de temps 
13. Identificació de situacions amb alta i baixa energia 
14. Vivència del temps a nivell emocional i mental 
15. Decàleg d’idees genials per a l’organització del temps 

 
 
 Metodologia  

Breus exposicions teòriques i presentacions d’eines que es compaginaran 
amb activitats grupals. Activitat dinàmica basada en la participació activa 
dels alumnes en les diverses activitats (dinàmiques de grup, coaching 
grupal, anàlisi situacional, qüestionaris individuals, etc.). 

 
 
 Destinataris  

Professionals de la Direcció General de Serveis Penitenciaris i de la 
Direcció General d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil a 
Girona 

   Dates:  9, 11, 16 i 18 d’abril  
Horari:  De 9.30 a 14.30 hores 
Lloc:  Serveis Territorials del Departament de Justícia a Girona 
Places:  25 
Hores:  20 
Avaluació:  Sí 
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Estratègies relacionals i de 
comunicació al servei de 
l’eficiència 

 
 
 
 
 
 

Codi: 34/13/01 
 

 Objectius  
Utilitzar noves estratègies relacionals i de comunicació per fer 
rendir al màxim els recursos disponibles. Reconèixer el nivell 
d’eficiència: màxim resultat amb el mínim cost personal. Assimilar 
els canvis i les dificultats a la feina de manera sostenible. 

   Professors 
Equip de consultors i formadors d’Asecorp 

 
 
 Continguts  

1. Aspectes previs 
1.1. Efectes de la dotació de recursos en els equips 
1.2. Comunicació objectiva: evidència versus percepció 
1.3. Emocions a flor de pell: ofensa versus agressió 

2. Valors i creences 
3. Diferències entre un plantejament natural i un d’estratègic 
4. Necessitats i factors d’un pla de comunicació personal 

4.1. Golden circle (why, how, what) 
4.2. Drets i deures in/out 
4.3. Canals i marc temporal 

5. L’eficiència 
5.1. Escoltar més i millor 
5.2. Minimitzar l’estil sobre la utilitzat 

6. L’adaptació: parlar el llenguatge DISC 
6.1. Definició, orígens i descriptors del comportament 
6.2. Factors DISC: característiques principals 
6.3. Claus per llegir el factor dominant en els altres 

7. Algunes aplicacions pràctiques: reunions, entrevistes de rendiment, etc. 
 
 
 Metodologia  

Breu exposició teòrica que es compaginarà amb dinàmiques grupals (debats, 
treballs en grup, jocs de rol, anàlisi de casos, etc.) Activitat dinàmica i 
participativa per part dels alumnes. 

 
 
 Destinataris  

Professionals de la Direcció General de Serveis Penitenciaris i de la Direcció 
General d’Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil 

   Dates : 1, 3, 8 i 10 d’octubre 
Horari:  De 9.30 a 14.30 hores 
Lloc:  Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada 
Places:  25 
Hores:  20 
Avaluació:  Sí 
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Estratègies relacionals i de 
comunicació al servei de 
l’eficiència  

 
 

 
 

Codi: 34/13/51 
 

 Objectius  
Utilitzar noves estratègies relacionals i de comunicació per fer 
rendir al màxim els recursos disponibles. Reconèixer el nivell 
d’eficiència: màxim resultat amb el mínim cost personal. Assimilar 
els canvis i les dificultats a la feina de manera sostenible. 

   Professors 
Equip de consultors i formadors d’Asecorp 

 
 
 Continguts  

1. Aspectes previs 
1.1. Efectes de la dotació de recursos en els equips 
1.2. Comunicació objectiva: evidència versus percepció 
1.3. Emocions a flor de pell: ofensa versus agressió 

2. Valors i creences 
3. Diferències entre un plantejament natural i un d’estratègic 
4. Necessitats i factors d’un pla de comunicació personal 

4.1. Golden circle (why, how, what) 
4.2. Drets i deures in/out 
4.3. Canals i marc temporal 

5. L’eficiència 
5.1. Escoltar més i millor 
5.2. Minimitzar l’estil sobre la utilitzat 

6. L’adaptació: parlar el llenguatge DISC 
6.1. Definició, orígens i descriptors del comportament 
6.2. Factors DISC: característiques principals 
6.3. Claus per llegir el factor dominant en els altres 

7. Algunes aplicacions pràctiques: reunions, entrevistes de rendiment, etc. 
 
 
 Metodologia  

Breu exposició teòrica que es compaginarà amb dinàmiques grupals (debats, 
treballs en grup, jocs de rol, anàlisi de casos, etc.) Activitat dinàmica i 
participativa per part dels alumnes.  
  

 
 Destinataris  

Professionals de la Direcció General de Serveis Penitenciaris i de la Direcció 
General d’Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil a Girona 

   Dates : 10, 12, 17 i 19 de juny 
Horari:  De 9.30 a 14.30 hores 
Lloc:  Serveis Territorials del Departament de Justícia a Girona 
Places:  25 
Hores:  20 
Avaluació:  Sí 

 

 

 Activitat vinculada a la competència: 
Comunicació 
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Cooperació i treball en equip 

 
 
 

Codi: 34/14/01 
 

 Objectius  
Identificar els mecanismes de funcionament dels equips de 
treball. Utilitzar tècniques de comunicació per fer més efectiva i 
eficient la tasca dels equips de treball. Gestionar els conflictes 
que poden sorgir en els equips de treball. 

   Professors 
Jose Ángel Rodriguez Mayo i Miracle Pastor. Professionals adscrits a la 
Generalitat de Catalunya i consultors de 103 Diseño y Formación 

 
 
 Continguts  

1. Què significa treballar en equip? 
2. Dimensions d’un equip 
3. La construcció d’un equip 
4. Condicions bàsiques per al treball en equip 
5. Com facilitar la cohesió dins l’equip 
6. Moments d’un equip 
7. Cooperació: variables d’influència 
8. Què és un objectiu? 
9. Formular objectius grupals 
10. Avaluació d’objectius: els indicadors 
11. El missatge: factors d’influència en la transmissió 
12. Mecanismes de transmissió 
13. La gestió dels conflictes en grup 

 
 
 Metodologia  

Breu exposició teòrica amb espais de diàleg que es compaginaran amb 
dinàmiques de grup, visionat d’escenes de vídeo, etc. Activitat dinàmica i 
participativa per part dels alumnes. 

 
 
 Destinataris  

Professionals de la Direcció General de Serveis Penitenciaris i de la 
Direcció General d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil 

   Dates:  9, 11, 16 i 18 de juliol 
Horari:  De 9.30 a 14.30 hores 
Lloc:  Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada 
Places:  25 
Hores:  20 
Avaluació:  Sí 

 

 

 Activitat vinculada a la competència: 
Cooperació i treball en equip 
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Cooperació i treball en equip 

 
 

 
 
 
 

Codi: 34/14/61 
 

 Objectius 
Identificar els mecanismes de funcionament dels equips de 
treball. Utilitzar tècniques de comunicació per fer més efectiva i 
eficient la tasca dels equips de treball. Gestionar els conflictes 
que poden sorgir a l’interior dels equips de treball. 

   Professors 
Jose Ángel Rodriguez Mayo i Miracle Pastor. Professionals adscrits a la 
Generalitat de Catalunya i consultors de 103 Diseño y Formación 

 
 
 Continguts  

1. Què significa treballar en equip? 
2. Dimensions d’un equip 
3. La construcció d’un equip 
4. Condicions bàsiques per al treball en equip 
5. Com facilitar la cohesió dins l’equip 
6. Moments d’un equip 
7. Cooperació: variables d’influència 
8. Què és un objectiu? 
9. Formular objectius grupals 
10. Avaluació d’objectius: els indicadors 
11. El missatge: factors d’influència en la transmissió 
12. Mecanismes de transmissió 
13. La gestió dels conflictes en grup 

 
 
 Metodologia  

Breu exposició teòrica amb espais de diàleg que es compaginaran amb 
dinàmiques de grup, visionat d’escenes de vídeo, etc. Activitat dinàmica i 
participativa per part dels alumnes. 

 
 
 Destinataris  

Professionals de la Direcció General de Serveis Penitenciaris i de la 
Direcció General d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil a 
Tarragona 

   Dates:  20, 22, 25 i 27 de febrer 
Horari:  De 9.30 a 14.30 hores 
Lloc:  Serveis Territorials del Departament de Justícia a Tarragona 
Places:  25 
Hores:  20 
Avaluació:  Sí 
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De l'autoconsciència a la 
qualitat professional (nivell II) 

 
 
 

Codi: 34/15/01 
 

 Objectius  
Identificar la diferència entre emocions, sentiments i instints. 
Utilitzar eines per millorar la gestió de les emocions en la 
pràctica professional.  

   Professora 
Assumpció Salat. Psicòloga, formadora i directora del Centre Àgape 

 
 
 Continguts 

1. Revisar els conceptes tractats en el primer nivell  
2. El desenvolupament de la consciència, reactivitat i proactivitat 
3. Pràctica de la focalització mental 
4. Diferència entre emocions, sentiments i instints 
5. Gestió i manera de viure les emocions, sentiments i instints 
6. La reactivitat emocional 
7. Explicació de la tècnica Namasté per resoldre conflictes 

 
 
 Metodologia  

Breu exposició teòrica que es compaginarà amb dinàmiques grupals (treballs 
en grup, jocs de rol, diàlegs, etc). Activitat dinàmica i participativa per part 
dels alumnes. 

 
 
 Destinataris  

Professionals de la Direcció General de Serveis Penitenciaris i de la Direcció 
General d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil, amb prioritat 
els que van participar en el curs de L’autoconsciència a la qualitat 
professional de l’any 2012 

   Dates:  8, 10, 15 i 17 d'octubre 
Horari:  De 9.30 a 14.30 hores 
Lloc:  Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada 
Places:  25 
Hores:  20 
Avaluació:  Sí 
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La creativitat i la iniciativa com 
a eines professionals 

 
 

 
 
 
 

Codi: 34/16/01 
 

 Objectius  
Identificar la pròpia manera d’afrontar situacions quotidianes 
des de la perspectiva de la creativitat i la iniciativa. Utilitzar 
eines per treballar des de la creativitat en la tasca professional 
quotidiana. 

   Professora 
Mònica Lapeyra. Psicòloga i formadora en habilitats socials i personals. 
Directora de IOCUS 

   Continguts  
1. Creativitat i solucions creatives 

1.1. Per a què ser creatiu?  
1.2. Fases de la creativitat 
1.3. Barreres a la creativitat 
1.4. Qüestionari de creativitat i ubicació personal  
1.5. Tècniques de creativitat i aplicació pràctica 

2. Iniciativa i resolució  
3. Importància i urgència 
4. Proactivitat / reactivitat 
5. Eficiència i eficàcia davant de situacions exigents 
6. Flexibilitat: produir noves opcions i oportunitats. Adaptació a l’entorn 

   Metodologia  
Dinàmiques de grup. Aplicació de les tècniques que s’exposin a situacions 
reals dels assistents. 

   Destinataris  
Professionals de la Direcció General de Serveis Penitenciaris i de la 
Direcció General d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil  

   Dates:  1, 3, 8 i 10 d’octubre 
Horari:  De 9.30 a 14.30 hores 
Lloc:  Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada 
Places:  25 
Hores:  20 
Avaluació:  Sí 
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La creativitat i la iniciativa com 
a eines professionals 

 
 
 
 
 
 

Codi: 34/16/61 
 

 Objectius  
Identificar la pròpia manera d’afrontar situacions quotidianes 
des de la perspectiva de la creativitat i la iniciativa. Utilitzar 
eines per treballar des de la creativitat en la tasca professional 
quotidiana. 

   Professora 
Mònica Lapeyra. Psicòloga i formadora en habilitats socials i personals. 
Directora de IOCUS 

   Continguts  
1. Creativitat i solucions creatives 

1.1. Per a què ser creatiu?  
1.2. Fases de la creativitat 
1.3. Barreres a la creativitat 
1.4. Qüestionari de creativitat i ubicació personal  
1.5. Tècniques de creativitat i aplicació pràctica 

2. Iniciativa i resolució  
3. Importància i urgència 
4. Proactivitat / reactivitat 
5. Eficiència i eficàcia davant de situacions exigents 
6. Flexibilitat: produir noves opcions i oportunitats. Adaptació a l’entorn 

   Metodologia  
Dinàmiques de grup. Aplicació de les tècniques que s’exposin a situacions 
reals dels assistents. 

   Destinataris  
Professionals de la Direcció General de Serveis Penitenciaris i de la 
Direcció General d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil a 
Tarragona 

   Dates:  6, 8, 13 i 15 de maig 
Horari:  De 9.30 a 14.30 hores 
Lloc:  Serveis Territorials del Departament de Justícia a Tarragona 
Places:  25 
Hores:  20 
Avaluació:  Sí 
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Identificar i minimitzar els 
efectes de l'estrès 

 
 

 
 
 
 

Codi: 34/17/01 
 

 Objectius  
Identificar els factors que generen estrès i els mecanismes 
personals i estratègics que s’activen quan l’activitat a realitzar 
sobrepassa les capacitats per afrontar-la. Utilitzar tècniques 
que permetin la gestió eficaç i òptima de les activitats 
professionals. 

   Professora 
Judit Viñas. Psicòloga i assessora en projectes socials i empresarials 

 
 
 Continguts 

1. Aclarint conceptes: demanda i estrés 
2. Factors d'estrès  
3. Els models de demanda control 

3.1. L’autocontrol com a competència personal per al desenvolupament 
professional 

4. Teoria de Fluir 
4.1. Observar l’entorn: moure la tasca per controlar-la. 
4.2. Observació de situacions d’alta o baixa demanda. 

5. Desenvolupar estratègies personals per afrontar demandes 
professionals 
5.1. Tècniques i recursos de gestió de l’estrès 

6. Situacions relacionades amb l’estrès: definició i pautes d’afrontament 
 
 
 Metodologia  

Breu exposició teòrica que es compaginarà amb tècniques de treball en 
grups reduïts (coaching grupal, jocs de rols, exercicis corporals). Activitat 
dinàmica i participativa per part dels alumnes. 

 
 
 Destinataris  

Professionals de la Direcció General de Serveis Penitenciaris i de la 
Direcció General d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil 

   Dates:  15, 17, 22 i 24 d'octubre 
Horari:  De 9.30 a 14.30 hores 
Lloc:  Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada 
Places:  25 
Hores:  20 
Avaluació:  Sí 
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Ètica de la intervenció social en 
contextos penals 

 
 

 
 
 
 

Codi: 34/18/01 
  Objectius  

Identificar els aspectes ètics de la intervenció i reflexionar 
sobre polítiques ètiques aplicables a l’entorn laboral. 
Reconèixer l’ètica en l’organització, entesa com una gestió per 
valors inseparables de l’ètica professional, de la gestió dels 
recursos i de la qualitat dels serveis prestats. Utilitzar eines i 
habilitats per promoure una intervenció professional coherent. 

   Professora 
Begoña Roman. Doctora en filosofia i presidenta del Comitè d’Ètica de 
Serveis Socials de Catalunya 

   Continguts  
1. Ètica i moral en les societats plurals 

1.1. Ètica de la responsabilitat retroactiva i proactiva 
1.2. Les fal·làcies  

2. Ètica de l’individu i de l’organització 
2.1. Missió i valors de la intervenció social en entorns penitenciaris: 

adults i joves 
2.2. La gestió dels valors 
2.3. La pertinença, coherència i democràcia participativa 
2.4. Les tres preguntes de la qualitat  

3. L’organització com comunitat educativa dels professionals i de 
pedagogia social 
3.1. La gestió de l’error, de la contradicció, del risc 
3.2. Què és una bona pràctica 

4. Dignitat, autonomia, justícia, no maleficència, beneficència 
4.1. Metodologia per a la presa de decisions ètiques 

5. El codi ètic: els espais de reflexió i les memòries de responsabilitat 
   Metodologia  

Breu exposició teòrica. Participació activa dels alumnes amb exercicis i 
reflexions sobre casos pràctics. 

   Destinataris  
Professionals de la Direcció General de Serveis Penitenciaris i de la 
Direcció General d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil 

   Dates: 15, 17, 22 i 24 d’abril 
Lloc: Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada 
Horari: De 9.30 a 14.30 hores 
Places:  25 
Hores:  20 
Avaluació:  Sí 

 
 

 Activitat vinculada a la competència:  
Institucional 
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Impacte dels canvis socials en 
l’àmbit d’execució penal 

 
 
 
 
 
 

Codi: 34/19/01 
 

 Objectius  
Identificar els principals fonaments sociològics i culturals que 
permeten interpretar determinades actituds i conductes 
humanes. Saber reaccionar enfront actituds i conductes 
disruptives o desviants, tot entenent el seu context 
fonamentador. 

   Professor 
Lluís Saez. Sociòleg i llicenciat en dret, professor del Departament de 
Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona i d’ESADE 

   Continguts  
1. Fonaments sociològics 

1.1. Sistemes culturals 
1.2. Estructura social 
1.3. Socialització 
1.4. Control social i desviació 

2. Els grans canvis socials 
2.1. De la tradició a la modernitat 
2.2. Crisi de la modernitat 
2.3. Emergència de la postmodernitat 

3. La desviació en el context postmodern 
3.1. Caracterologia dels individus desviants 
3.2. Situacions, actituds i motivacions 
3.3. Aplicabilitat en el context de l’execució penal 

   Metodologia  
Exposició teòrica i espais de reflexió individual i en grup. Elaboració d’un 
cas pràctic aplicat a situacions viscudes en els diferents centres de treball. 

   Destinataris  
Professionals de la Direcció General de Serveis Penitenciaris i de la 
Direcció General d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil 

  
 Dates: 18, 21, 25 i 28 de juny 

Lloc: Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada 
Horari: De 09.30 a 14.30 hores 
Places:  25 
Hores:  20 
Avaluació:  Sí 

 
 
 
 

 Activitat vinculada a la competència:  
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Perspectiva de gènere i 
execució penal 

 
 

 
 
 

Codi: 34/20/01 
 

 Objectius  
Analitzar el concepte de gènere des de la perspectiva de 
l’execució penal. Identificar els efectes derivats de les mesures 
judicials en funció del gènere. Incorporar la perspectiva de 
gènere a la pràctica professional.  

   Professora 
Encarna Bodelón. Professora de dret de la Universitat Autònoma de 
Barcelona i directora del Postgrau Gènere i Igualtat

 
 
 Continguts  

1. Introducció a la perspectiva de gènere 
1.1. El concepte de “gènere” 
1.2. Prejudicis socials i institucionals 
1.3. Factors condicionats per les relacions de gènere (salut, 

violència contra les dones, desavantatges socials
i econòmics, etc.) 

2. Les dones i els serveis d’execució penal 
2.1. Marc legal 
2.2. L’afectació de la perspectiva de gènere en la justícia penal 
2.3. Efectes socials de les mesures penals 
2.4. Perfils sociodemogràfics de les dones sota mesura judicial  

3. La perspectiva de gènere en la pràctica professionals 
3.1. Condicionants i prejudicis professionals 
3.2. L’atenció i intervenció amb víctimes i penats 
3.3. El rol professional, l’encàrrec institucional i la perspectiva de 

gènere 
 
 
 Metodologia  

Exposició teòrica i resolució de casos pràctics. 
 
 
 Destinataris  

Professionals de la Direcció General de Serveis Penitenciaris i de la 
Direcció General d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil 

   Dates:  7, 9, 14 i 16 d’octubre  
Horari:  De 9.30 a 14.30 hores 
Lloc:  Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada 
Places:  25 
Hores:  20 
Avaluació:  Sí 

 

 

 Activitat vinculada a la competència: 
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Elements clau de la 
comunicació 

 
 
 

 
 
 

Codi: 34/21/71 
 

 Objectius  
Utilitzar estratègies i recursos de comunicació formal i informal,  
adaptades a la interacció amb les persones ateses, en la tasca 
professional quotidiana. Controlar l’espai comunicatiu atenent 
al rol professional. 

   Professors 
Núria Povill. Consultora de l’empresa SOLOCom 

 
 
 Continguts  

1. La comunicació com a base de les relacions humanes 
2. Estratègies per optimitzar la comunicació 

2.1. Escolta activa, empatia i rapport 
2.2. Comunicació verbal i comunicació no verbal 

2.2.1. La mirada, la veu i el llenguatge corporal 
2.2.2. L’ús de l’espai 
2.2.3. L’ús de les distàncies personals 

2.3. Tècnica de Feedback 
2.4. L’assertivitat 
2.5. Metamodel: altres models de comunicació 

3. La comunicació i el manteniment del rol 
3.1. Tipus de comunicació 
3.2. Comunicació, rol i coherència. La distància òptima 

 
 
 Metodologia  

Breu exposició teòrica amb dinàmiques participatives (jocs, visionat de 
seqüències de pel·lícules, rol-playing ,exercicis pràctics i debats). 

 
 
 Destinataris  

Professionals de la Direcció General de Serveis Penitenciaris i de la 
Direcció General d’Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil a 
Lleida 

   Dates:  4, 6, 11 i 13 de juny 
Horari:  De 9.30 a 14.30 hores 
Lloc:  Lleida (lloc a determinar) 
Places:  25 
Hores:  20 
Avaluació:  Sí 
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Formació en línia. Introducció 
al dret penal, processal penal i 
penitenciari 

 
 
 
 
 

Codi: 34/01/01 
 

 Objectius  
Comprendre i utilitzar els conceptes bàsics del dret penal, 
processal penal i penitenciari. 

   Professors 
Professionals de l’àmbit universitari, de l’Administració de justícia i de la 
Direcció General de Serveis penitenciaris 

 
 
 Continguts  

1. Qüestions de dret penal 
1.1. Concepte de dret penal 
1.2. Teories i determinació de la pena 
1.3. Conseqüències jurídiques del delicte 
1.4. Suspensió i substitució de penes privatives de llibertat 

2. Qüestions de dret processal penal 
2.1. El procés penal. Classes, principis i garanties. Les parts 
2.2. Qüestions comuns: jurisdicció i competència 
2.3. Procediments penals: sumari ordinari, abreujat i ràpid 

3. Qüestions de dret penitenciari 
3.1. El dret penitenciari 
3.2. Funcionament penitenciari a Catalunya 
3.3. Els establiments penitenciaris i el seu funcionament 
3.4. El règim penitenciari. Els deures de l’intern. Vigilància i seguretat 
3.5. El tractament penitenciari 

4. El jutge de vigilància penitenciària 
 
 
 Metodologia  

El professional inscrit i acceptat durà a terme el curs via internet en un 
període aproximat de 8 setmanes. El curs és interactiu amb seguiment 
tutorial individualitzat. 

 
 
 Destinataris  

Professionals de la Direcció General de Serveis Penitenciaris i de la 
Direcció General d’Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil 

   Dates : Del 15 d’abril al 9 de juny 
Lloc:  https://campus.cejfe.cat/ Des del propi lloc de treball o des de 
l’ordinador personal 
Places:  200 
Hores:  30 
Avaluació:  Sí 
Certificació: Únicament s’emetran certificats d’aprofitament a aquells 
alumnes que superin el curs. En aquesta activitat no es certifica 
l’assistència 

 

 

 Activitat vinculada a la competència: 
Institucional 
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Formació en línia. Prevenció i 
tractament del delicte 

 
 

 
 
 

Codi: 34/02/01 
 

 Objectius  
Identificar i comprendre els conceptes bàsics sobre prevenció 
del delicte, intervenció penitenciària i mètodes i tècniques de 
tractament. 

   Professors 
Professionals de l’àmbit universitari i de la Direcció General de Serveis 
Penitenciaris 

 
 
 Continguts  

1. Prevenció del delicte 
1.1. La prevenció del delicte 
1.2. Models de prevenció del delicte 
1.3. Programes de prevenció 

2. Intervenció i tractament de la delinqüència 
2.1. Models de reacció del delicte 
2.2. Intervenció en execució penal 

3. Mètodes i tècniques per al tractament de la delinqüència 
 
 
 Metodologia  

El professional inscrit i acceptat durà a terme el curs via Internet en un 
període aproximat de 8 setmanes. El curs és interactiu amb seguiment 
tutorial individualitzat. 

 
 
 Destinataris  

Professionals de la Direcció General de Serveis Penitenciaris i de la 
Direcció General d’Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil 

   Dates : Del 22 d’abril al 16 de juny 
Lloc:  https://campus.cejfe.cat/ Des del propi lloc de treball o des de 
l’ordinador personal 
Places:  200 
Hores:  30 
Avaluació:  Sí 
Certificació: Únicament s’emetran certificats d’aprofitament a aquells 
alumnes que superin el curs. En aquesta activitat no es certifica 
l’assistència. 
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Formació en línia. Indicadors 
bàsics en salut mental 

 
 

 
 
 
 

Codi: 34/03/01 
 

 Objectius  
Reconèixer les principals característiques associades als 
trastorns mentals per així identificar els elements clau del seu 
abordatge terapèutic. 

   Professors 
Professionals de l’àmbit de la salut mental 

 
 
 Continguts 

1. Aspectes generals 
2. Introducció a la psicopatologia 
3. Les psicosis: esquizofrènia i paranoia 
4. Trastorns per abús de substàncies tòxiques 
5. Els trastorns de control dels impulsos 
6. El trastorn de la personalitat 
7. Nocions de psicofarmacologia 

 
 
 Metodologia  

El professional inscrit i acceptat durà a terme el curs via Internet, en un 
període aproximat de 8 setmanes. El curs és interactiu amb seguiment 
tutorial individualitzat. 

 
 
 Destinataris  

Professionals de la Direcció General de Serveis Penitenciaris i de la 
Direcció General d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil 

   Dates:  Del 6 de maig al 30 de juny 
Lloc:  https://campus.cejfe.cat/ Des del propi lloc de treball o des de 
l’ordinador personal 
Places:  200 
Hores:  30 
Avaluació:  Sí 
Certificació: Únicament s’emetran certificats d’aprofitament a aquells 
alumnes que superin el curs. En aquesta activitat no es certifica 
l’assistència. 

 

 

 Activitat vinculada a la competència:  
Institucional 
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Formació en línia. Drogues i 
execució penal 

 
 

Codi: 98/01/01 
 

 Objectius  
Enunciar les principals intervencions en el tractament de les 
drogodependències. Identificar la metodologia més efectiva 
per abordar els consums de drogues. 

   Tutors 
Manuel Linares. Cap de serveis del Centre Penitenciari Brians 1 
Neus Pon. Pedagoga i tècnica especialista del Centre Penitenciari Quatre 
Camins 

 
 
 Continguts  

1. Conceptes bàsics 
1.1. Drogues: què són, com funcionen i com es consumeixen 
1.2. Com entenem les addiccions 
1.3. Marc jurídic i penitenciari 

2. Abordatge en l’àmbit comunitari 
2.1. Prevenció i disminució de riscos 
2.2. Tractament 
2.3. Reducció de danys 

3. Intervencions en diferents poblacions 
3.1. Àmbit penal d’adults 
3.2. Àmbit penal juvenil 

 
 
 Metodologia  

El professional inscrit i acceptat durà a terme el curs via Internet, en un 
període aproximat de 8 setmanes. El curs és interactiu amb seguiment 
tutorial individualitzat. 

 
 
 Destinataris  

Professionals de la Direcció General de Serveis Penitenciaris i de la 
Direcció General d’Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil 

   Dates:  del 4 de febrer al 22 de març 
Lloc:  https://campus.cejfe.cat Des del propi lloc de treball o des de  
          l’ordinador personal  
Places: 40 
Hores: 30 
Avaluació:  Sí 
Certificació: Únicament s’emetran certificats d’aprofitament a aquells 
alumnes que superin el curs. En aquesta activitat no es certifica 
l’assistència. 

 

 

 Activitat vinculada a la competència:  
Institucional 
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Formació en línia. Drogues i 
execució penal Codi: 98/01/02

 Objectius 
Enunciar les principals intervencions en el tractament de les 
drogodependències. Identificar la metodologia més efectiva 
per abordar els consums de drogues. 

 Tutors 
Manuel Linares. Cap de serveis del Centre Penitenciari Brians 1 
Neus Pon. Pedagoga i tècnica especialista del Centre Penitenciari Quatre 
Camins 

 Continguts 
1. Conceptes bàsics 

1.1. Drogues: què són, com funcionen i com es consumeixen 
1.2. Com entenem les addiccions 
1.3. Marc jurídic i penitenciari 

2. Abordatge en l’àmbit comunitari 
2.1. Prevenció i disminució de riscos 
2.2. Tractament 
2.3. Reducció de danys 

3. Intervencions en àmbits i poblacions 
3.1. Àmbit penal d’adults 
3.2. Àmbit penal juvenil 

 Metodologia 
El professional inscrit i acceptat durà a terme el curs via Internet, en un 
període aproximat de 8 setmanes. El curs és interactiu amb seguiment 
tutorial individualitzat. 

 Destinataris 
Professionals de la Direcció General de Serveis Penitenciaris i de la 
Direcció General d’Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil 

 Dates: Del 4 de febrer al 22 de març 
Lloc: https://campus.cejfe.cat. Des del propi lloc de treball o des de  
          l’ordinador personal  
Places: 40 
Hores: 30 
Avaluació: Sí 
Certificació: Únicament s’emetran certificats d’aprofitament a aquells 
alumnes que superin el curs. En aquesta activitat no es certifica 
l’assistència. 

 

 

 Activitat vinculada a la competència:  
Institucional 
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Formació en línia. Drogues i 
execució penal 

 
 
 

Codi: 98/01/03 
 

 Objectius  
Enunciar les principals intervencions en el tractament de les 
drogodependències. Identificar la metodologia més efectiva 
per abordar els consums de drogues. 

   Tutors 
Manuel Linares. Cap de serveis del Centre Penitenciari Brians 1 
Neus Pon. Pedagoga i tècnica especialista del Centre Penitenciari Quatre 
Camins 

 
 
 Continguts  

1. Conceptes bàsics 
1.1. Drogues: què són, com funcionen i com es consumeixen 
1.2. Com entenem les addiccions 
1.3. Marc jurídic i penitenciari 

2. Abordatge en l’àmbit comunitari 
2.1. Prevenció i disminució de riscos 
2.2. Tractament 
2.3. Reducció de danys 

3. Intervencions en àmbits i poblacions 
3.1. Àmbit penal d’adults 
3.2. Àmbit penal juvenil 

 
 
 Metodologia  

El professional inscrit i acceptat durà a terme el curs via Internet, en un 
període aproximat de 8 setmanes. El curs és interactiu amb seguiment 
tutorial individualitzat. 

 
 
 Destinataris  

Professionals de la Direcció General de Serveis Penitenciaris i de la 
Direcció General d’Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil 

   Dates:  Del 8 d’abril al 24 de maig 
Lloc:  https://campus.cejfe.cat  Des del propi lloc de treball o des de  
          l’ordinador personal  
Places: 40 
Hores: 30 
Avaluació:  Sí 
Certificació: Únicament s’emetran certificats d’aprofitament a aquells 
alumnes que superin el curs. En aquesta activitat no es certifica 
l’assistència. 

 

 

 Activitat vinculada a la competència:  
Institucional 
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Formació en línia. Drogues i 
execució penal 

 
 

Codi: 98/01/04 
 

 Objectius  
Enunciar les principals intervencions en el tractament de les 
drogodependències. Identificar la metodologia més efectiva 
per abordar els consums de drogues. 

   Tutors 
Manuel Linares. Cap de serveis del Centre Penitenciari Brians 1 
Neus Pon. Pedagoga i tècnica especialista del Centre Penitenciari Quatre 
Camins 

 
 
 Continguts  

1. Conceptes bàsics 
1.1. Drogues: què són, com funcionen i com es consumeixen 
1.2. Com entenem les addiccions 
1.3. Marc jurídic i penitenciari 

2. Abordatge en l’àmbit comunitari 
2.1. Prevenció i disminució de riscos 
2.2. Tractament 
2.3. Reducció de danys 

3. Intervencions en àmbits i poblacions 
3.1. Àmbit penal d’adults 
3.2. Àmbit penal juvenil 

 
 
 Metodologia  

El professional inscrit i acceptat durà a terme el curs via Internet, en un 
període aproximat de 8 setmanes. El curs és interactiu amb seguiment 
tutorial individualitzat. 

 
 
 Destinataris  

Professionals de la Direcció General de Serveis Penitenciaris i de la 
Direcció General d’Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil 

   Dates:  Del 8 d’abril al 24 de maig 
Lloc:  https://campus.cejfe.cat. Des del propi lloc de treball o des de  
          l’ordinador personal  
Places: 40 
Hores: 30 
Avaluació:  Sí 
Certificació: Únicament s’emetran certificats d’aprofitament a aquells 
alumnes que superin el curs. En aquesta activitat no es certifica 
l’assistència. 

 

 

 Activitat vinculada a la competència:  
Institucional 
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Formació en línia. Drogues i 
execució penal 

 
 

Codi: 98/01/05 
 

 Objectius  
Enunciar les principals intervencions en el tractament de les 
drogodependències. Identificar la metodologia més efectiva 
per abordar els consums de drogues. 

   Tutors 
Manuel Linares. Cap de serveis del Centre Penitenciari Brians 1 
Neus Pon. Pedagoga i tècnica especialista del Centre Penitenciari Quatre 
Camins 

 
 
 Continguts  

1. Conceptes bàsics 
1.1. Drogues: què són, com funcionen i com es consumeixen 
1.2. Com entenem les addiccions 
1.3. Marc jurídic i penitenciari 

2. Abordatge en l’àmbit comunitari 
2.1. Prevenció i disminució de riscos 
2.2. Tractament 
2.3. Reducció de danys 

3. Intervencions en àmbits i poblacions 
3.1. Àmbit penal d’adults 
3.2. Àmbit penal juvenil 

 
 
 Metodologia  

El professional inscrit i acceptat durà a terme el curs via Internet, en un 
període aproximat de 8 setmanes. El curs és interactiu amb seguiment 
tutorial individualitzat. 

 
 
 Destinataris  

Professionals de la Direcció General de Serveis Penitenciaris i de la 
Direcció General d’Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil 

   Dates:  Del 16 de setembre al 8 de novembre 
Lloc:  https://campus.cejfe.cat. Des del propi lloc de treball o des de 
          l’ordinador personal  
Places: 40 
Hores: 30 
Avaluació:  Sí 
Certificació: Únicament s’emetran certificats d’aprofitament a aquells 
alumnes que superin el curs. En aquesta activitat no es certifica 
l’assistència. 

 

 

 Activitat vinculada a la competència:  
Institucional 
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Formació en línia. Drogues i 
execució penal 

 
 

Codi: 98/01/06 
 

 Objectius  
Enunciar les principals intervencions en el tractament de les 
drogodependències. Identificar la metodologia més efectiva 
per abordar els consums de drogues. 

   Tutors 
Manuel Linares. Cap de serveis del Centre Penitenciari Brians 1 
Neus Pon. Pedagoga i tècnica especialista del Centre Penitenciari Quatre 
Camins 

 
 
 Continguts  

1. Conceptes bàsics 
1.1. Drogues: què són, com funcionen i com es consumeixen 
1.2. Com entenem les addiccions 
1.3. Marc jurídic i penitenciari 

2. Abordatge en l’àmbit comunitari 
2.1. Prevenció i disminució de riscos 
2.2. Tractament 
2.3. Reducció de danys 

3. Intervencions en àmbits i poblacions 
3.1. Àmbit penal d’adults 
3.2. Àmbit penal juvenil 

 
 
 Metodologia  

El professional inscrit i acceptat durà a terme el curs via Internet, en un 
període aproximat de 8 setmanes. El curs és interactiu amb seguiment 
tutorial individualitzat. 

 
 
 Destinataris  

Professionals de la Direcció General de Serveis Penitenciaris i de la 
Direcció General d’Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil 

   Dates:  Del 16 de setembre al 8 de novembre 
Lloc:  https://campus.cejfe.cat. Des del propi lloc de treball o des de  
          l’ordinador personal  
Places: 40 
Hores: 30 
Avaluació:  Sí 
Certificació: Únicament s’emetran certificats d’aprofitament a aquells 
alumnes que superin el curs. En aquesta activitat no es certifica 
l’assistència. 

 

 

 Activitat vinculada a la competència:  
Institucional 
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Formació en línia. Instruments 
de valoració diagnòstica SARA 

 
 

Codi: 98/08/01 
 

 Objectius  
Utilitzar la guia SARA de valoració de risc de violència vers la 
parella: conèixer els factors que la conformen, fer la valoració 
del risc i preveure estratègies d’intervenció per reduir-lo.  

   Tutor 
Ed Hilterman. Sociòleg especialitzat en la valoració i gestió del risc de 
reincidència. Director de Justa Mesura, Consultoria & Investigació Aplicada 

 
 
 Continguts  

1. Avaluació del risc de violència: principis teòrics 
2. Tècniques d’avaluació del risc de violència general en la població 

penitenciaria 
3. De l’avaluació a la gestió del risc: generació d’instruments 
4. Adaptació dels instruments d’avaluació en la població penitenciària 
5. Intervencions segons els àmbits i poblacions destinatàries 

 
 
 Metodologia  

El professional inscrit i acceptat durà a terme el curs via Internet, en un 
període aproximat de 2 setmanes. Per a poder superar el curs cal la 
realització d’un cas pràctic, amb seguiment tutorial individualitzat. 

 
 
 Destinataris  

Professionals dels equips multidisciplinaris dels centres penitenciaris i 
dels equips d’assessorament tècnic penal 

   Dates:  Del 13 al 31 de maig 
Lloc:  https://campus.cejfe.cat/. Des del propi lloc de treball o des de  
          l’ordinador personal  
Places: 40 
Hores: 10 
Avaluació:  Sí 
Certificació: Únicament s’emetran certificats d’aprofitament a aquells 
alumnes que superin el curs. En aquesta activitat no es certifica 
l’assistència. 

 

 

 Activitat vinculada a la competència:  
Planificació de la intervenció 
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> Jornades i activitats extraordinàries obertes 
 

Codi  Títol  Destinataris  Calendari  Pàgina  
68/01/01 III Jornada de Criminologia Activitat oberta 31 de gener 122 

68/02/01 Jornada sobre Radicalització Activitat oberta febrer 123 

68/03/01 
Jornada: Circuïts i Agents Implicats en 
les Excarceracions de Penats per 
Violència de Gènere 

Professionals d’execució penal, de 
l’Administració de Justícia i dels 
cossos de seguretat 

abril 124 

68/04/01 IV Jornada de Victimologia Activitat oberta 16 de maig 125 

68/06/01 Cicle 2013 de conferències en  
criminologia i execució penal 

Activitat oberta juny i juliol 126 

68/07/01 III Jornada de Justícia Restaurativa Activitat oberta octubre 127 
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III Jornada de Criminologia 

 
 
 

Codi: 68/01/01 
 

 Presentació 
La generalització de l’ús de les tecnologies de la informació i 
de la comunicació ha modificat les formes de delinqüència i 
per tant, constitueix un repte a l’hora d’analitzar la victimització.  
 
L’era digital obliga a pensar les estratègies de prevenció i de 
resposta a aquestes noves formes de delinqüència i 
constitueix també una oportunitat per fer ús de les noves 
tecnologies en els sistemes de control del delicte, en el 
tractament del delinqüent i en la protecció i atenció a la 
víctima.  
 
Aquesta jornada permetrà abordar algunes d’aquestes 
qüestions, amb l’objectiu de conèixer l’estat actual de la 
recerca i de plantejar opcions de futur. 

   Organitza 
CEJFE i Universitat Oberta de Catalunya 

 
 
 Continguts 

Consulteu programa, accessible a  http://www.cejfe.cat/, una vegada s’obri 
el període d’inscripcions. 

 
 
 Destinataris  

Professionals de l’Administració de Justícia 
Professionals d’execució penal 
Professorat universitari i col·laboradors docents 
Professionals del Servei d’Atenció a la Víctima 
Professionals dels equips d’Assessorament Tècnic Penal 
Estudiants de criminologia, dret, psicologia, educació social, treball social o 
pedagogia 

   Dates:  31 de gener 
Lloc:  Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada 
Places: 232 
Hores: 7 
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 Jornada sobre Radicalització 

 
 

Codi: 68/02/01 
 

 Presentació 
En els centres penitenciaris és freqüent que es concentrin 
persones o grups radicals violents. A més, en aquests centres 
es donen condicionants que poden fer augmentar aquest 
sentiment radical, ja que representen un entorn hostil i aquests 
grups actuen com a element aglutinador i creador de vincles 
socials. 
 
La prevenció es presenta com el millor instrument per afrontar 
aquest fenomen i procurar que els centres penitenciaris 
potenciïn activitats que evitin l’aïllament ideològic i promoguin 
el respecte intercultural.  
 
És precisament en aquest sentit preventiu que els 
professionals penitenciaris tenen una especial rellevància ja 
que, tot i el seu paper de control, tenen millor coneixement de 
la dinàmica en els grups d’interns. Mitjançant l'observació es 
poden detectar focus de radicalització potencials i mitjançant la 
intervenció prevenir-ne l’aparició o la continuïtat. 

   Organitza 
CEJFE  

 
 
 Continguts 

Consulteu programa, accessible a http://www.cejfe.cat/, una vegada s’obri 
el període d’inscripcions. 

 
 
 Destinataris  

Professionals dels centres penitenciaris 
Professionals dels cossos de seguretat 
Professionals d’execució penal interessats 
Professorat universitari i col·laboradors docents 
Estudiants de criminologia, dret, psicologia, educació social, treball social o 
pedagogia 

   Dates:  febrer 
Lloc:  Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada 
Places: 232 
Hores: 5 
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Jornada: Circuïts i Agents 
Implicats en les Excarceracions 
de Penats per Violència de 
Gènere 

 
 

Codi: 68/03/01 
 

 Presentació 
L’excarceració d’un intern penat per un o varis delictes de 
violència de gènere endega un procediment de coordinació de 
diverses unitats implicades en la protecció a la víctima, en la 
prevenció de la reincidència, i en l’acompanyament de l’intern 
en el procés de reinserció social. Aquesta situació es produeix 
tant si l’intern és excarcerat de manera definitiva, com si surt 
de permís, i estigui afectat o no per una ordre de protecció a la 
víctima. 
 
La jornada pretén afavorir el coneixement mutu d’aquestes 
unitats, dels seus procediments i canals de comunicació, per 
així millorar els circuïts de coordinació. 

   Organitza 
CEJFE 

 
 
 Continguts 

Consulteu programa, accessible a http://www.cejfe.cat/, una vegada s’obri 
el període d’inscripcions. 

 
 
 Destinataris  

Professionals d’execució penal 
Professionals de l’Administració de Justícia 
Professionals dels cossos de seguretat 

   Dates:  abril 
Lloc:  Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada 
Places: 232 
Hores: 5 
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 IV Jornada de Victimologia 

 
 

Codi: 68/04/01 
 

 Presentació 
Aquest serà el quart any que es dóna continuïtat a les jornades 
de victimologia que en cada edició han centrat l’atenció envers 
determinats col·lectius en risc de victimització.  
 
Aquest any ens centrarem en el col·lectiu de la prostitució, un 
grup de persones altament victimitzat, tant prèviament a 
l'entrada en el món del treball sexual, com posteriorment, un 
cop dins d'aquest.  
 
Per conèixer millor aquesta problemàtica i definir estratègies 
de prevenció, protecció i assistència, és imprescindible el 
diàleg entre investigadors, professionals i responsables de les 
de la protecció, tractament i defensa de les víctimes. 

   Organitza 
CEJFE i Universitat de Barcelona 

 
 
 Continguts 

Consulteu programa, accessible a http://www.cejfe.cat/, una vegada s’obri 
el període d’inscripcions 

 
 
 Destinataris  

Jutges, fiscals i advocats 
Professionals d’execució penal 
Professionals que intervenen amb víctimes o persones en risc de ser-ho 
Estudiants de criminologia, psicologia, dret, treball social, educació social i 
infermeria 
Altres persones interessades 

   Dates:  16 de maig 
Lloc:  Paranimf de la Universitat de Barcelona 
Places: 500 
Hores: 5 
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Cicle 2013 de conferències en 
criminologia i execució penal 

 
 

Codi: 68/06/01 
68/06/02 
68/06/03 
68/06/04 
68/06/05 

 
 Presentació 

Amb el títol Espais d’Actualitat, el CEJFE presenta el segon cicle 
de conferències d’actualització en Criminologia i Execució Penal. 
 
La finalitat d’aquest cicle és facilitar, als professionals del 
Departament de Justícia, de l’àmbit universitari i jurídic, 
estudiants, i públic interessat en general, una visió de diferents 
temes d’actualitat, a través de conferències d’experts 
reconeguts. 
 
Comptarem amb les aportacions de cinc figures de primer 
ordre, tant del territori català, com estatal i internacional, que 
desenvoluparan conferències d’una hora i mitja de durada, en 
les quals divulgaran els seus darrers treballs o estudis de la 
seva especialitat. 

   Organitza 
CEJFE 

 
 
 Continguts 

Consulteu programa, accessible a http://www.cejfe.cat/, una vegada s’obri 
el període d’inscripcions. 

 
 
 Destinataris  

Professionals d’execució penal i del Departament de Justícia en general 
Professorat universitari i col·laboradors docents 
Estudiants de criminologia, dret, psicologia, educació social, treball social o 
pedagogia 
Altres persones interessades 

   Dates:  dimarts, de 16.00 a 17.30 hores, els mesos de juny i juliol 
Lloc:  Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada 
Places: 232 
Hores: 1,30 cada conferència 
Certificació: S’emetran certificats d’assistència a aquelles persones que 
assisteixin a al menys 4 de les 5 conferències del cicle. 
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III Jornada de Justícia 
Restaurativa 

 
 

Codi: 68/07/01 
 

 Presentació 
Aquest any se celebrarà la tercera jornada anual sobre justícia 
restaurativa organitzada pel CEJFE 
Les anteriors edicions han centrat l’atenció en diferents 
aspectes bàsics de la pràctica restaurativa per avaluar-los i 
promoure’n una millora en l’execució.  
 
La pretensió de donar continuïtat a aquestes jornades és 
promoure la reflexió sobre els valors, els models i les 
actuacions restauratives, així com aprendre de les 
experiències d’altres entorns i de les darreres innovacions. 

   Organitza 
CEJFE  

 
 
 Continguts 

Consulteu programa, accessible a http://www.cejfe.cat/, una vegada s’obri 
el període d’inscripcions 

 
 
 Destinataris  

Professionals de l’àmbit d’execució penal 
Professionals de l’àmbit de justícia restaurativa 
Professors i investigadors universitaris 
Jutges, fiscals i advocats 
Estudiants de criminologia, dret, psicologia, educació social, treball social o 
pedagogia 
Altres persones interessades 

   Dates:  octubre 
Lloc:  Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada 
Places: 232 
Hores: 5 
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El CEJFE ofereix també el Programa de Formació General per a tots els professionals del 
Departament de Justícia. Podeu consultar-lo en la intranet o en la web del CEJFE 
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NORMES BÀSIQUES D’INSCRIPCIÓ ALS CURSOS I 
EMISSIÓ DE CERTIFICATS 

 
 
> Forma d’inscripció 

 
Els professionals de la DGSP i DGEPCJJ  interessats a dur a terme 
activitats formatives al Centre d'Estudis Jurídics i Formació 
Especialitzada (CEJFE) cal que duguin a terme la inscripció des de  
l'aplicació web del CEJFE: 
 
http://www10.gencat.cat/pls/jus_cej/p01.menu 
 
No s’admetrà cap inscripció en suport paper. 
 
 
> Termini d’inscripció 
 
Hi haurà un sol termini d’inscripció per a les activitats formatives de 
tot l’any fins el 9 de gener de 2013. 
 
 
> Confirmació d’admissió als cursos 
 
La inscripció a un curs no comporta l’admissió automàtica per part 
del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. 
 
A partir del 28 de gener, els professionals que hagin sol·licitat ser 
admesos a activitats formatives podran consultar a quina/es ho han 
estat per mitjà de la mateixa aplicació web: 
 
http://www10.gencat.cat/pls/jus_cejfe/p01_cejfe.menu 
 
A més, 20 dies abans de l'inici de cada curs, el CEJFE notificarà, al 
correu electrònic facilitat pel professional admès, les dates i els 
horaris. Per a les activitats del mes de febrer, la comunicació es 
farà amb un termini més reduït. 
 
Totes les comunicacions es faran per correu electrònic, a l'adreça 
facilitada per l’alumne/a en la sol·licitud d'inscripció. 
 
 
> Criteris d’admissió 
 
Per a l’admissió als cursos es tindrà en compte els següents criteris: 
 
> La coherència entre els continguts formatius de l’activitat i les 

tasques professionals desenvolupades per l’alumnat (es 
prioritzaran els col·lectius que consten en el programa com a 
preferents). En el cas de cursos d’aprofundiment o de continuïtat, 
els alumnes que hagin assistit al primer nivell en seran destinataris 
prioritaris. 

 
> Els alumnes que hagin estat penalitzats en el curs anterior només 

podran ser admesos quan restin places disponibles un cop aplicats 
els criteris d’admissió. 
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> Es donarà prioritat, en igualtat de condicions, als alumnes que 
durant l’any no hagin efectuat cap altra activitat formativa tot i 
haver-la sol·licitat; i en segon lloc tindran prioritat els que no han fet 
cap altra activitat formativa (encara que no l’hagin sol·licitat). 

 
> Si aquest criteri no resulta suficient, s’aplicarà el mateix amb 

caràcter retroactiu fins a un màxim de tres anys. Si tot i amb això 
aquest mecanisme no resulta efectiu es tindrà en compte l’ordre 
d’arribada de la sol·licitud. 

 
> En el cas de cursos destinats a la implementació de millores 

específiques en determinats llocs de treball o en determinades 
tasques o programes concrets, es tindran en compte els criteris de 
selecció de la corresponent unitat directiva. 

 
> Quan hi hagi places lliures i la metodologia del curs ho permeti, no 

serà motiu d’exclusió que el curs no tingui una relació directa amb 
el lloc de treball de l’alumne. 

 
Un cop aplicats els criteris d’admissió i exhaurides les places 
disponibles en cada activitat, la resta d’alumnes en restaran 
exclosos. 
 
 
> Assistència a un curs i compliment de l’horari 
 
L’assistència a un curs, ja sigui dins o fora de l’horari laboral, implica 
el compliment estricte del seu horari. Qualsevol incompliment en 
aquest sentit s’haurà de justificar aportant la documentació oportuna 
i, si s’escau, seran aplicats els criteris de penalització.   
 
 
> Autorització d’assistència a un curs dins de l’horari 
laboral 
 
L'admissió a un curs per part del Centre d'Estudis Jurídics i Formació 
Especialitzada no implica en cap cas l'autorització d'assistència, la 
qual cosa és una competència de la direcció general corresponent si 
el curs es vol fer en hores de treball. 
 
En cas que la persona inscrita i admesa a un curs el vulgui dur a 
terme dins de l'horari laboral, haurà de demanar el permís 
corresponent segons el model de sol·licitud d'assistència a activitats 
de formació habitual. 
 
L’assistència a un curs té caràcter obligatori. 
 
 
> Incompatibilitat d’assistència a un curs en situació de 
baixa mèdica 
 
Els professionals que no estiguin en situació de servei actiu (situació 
d'excedència, suspensió de feina, etc), i els que estiguin de baixa 
mèdica (tant si és accident laboral com incapacitat temporal), no 
poden fer formació.  
 
Els professionals en situació d’excedència voluntària per tenir cura 
dels fills o de familiar sí poden accedir a la formació amb els 
mateixos criteris d’admissió que la resta de professionals. 
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> Anul·lació de la sol·licitud d’assistència 
 
Aquelles persones que hagin estat admeses a un curs i finalment no 
hi puguin assistir, han de notificar-ho per correu electrònic, com a 
molt tard, set dies abans que s’iniciï, amb la finalitat de deixar lliure 
la plaça per a una altra persona interessada. 
 
Els alumnes que no hagin assistit a un curs al qual prèviament 
havien estat admesos, sense haver comunicat la seva baixa amb set 
dies d’anticipació o sense causa documentalment justificada, seran 
penalitzats i exclosos d’activitats futures d’acord amb els criteris de 
penalització descrits anteriorment. 

 
 
> Canvis en el programa 
 
El Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada es reserva el 
dret d’efectuar, per motius d’organització, tots aquells canvis que 
consideri oportuns en la programació de les activitats formatives, si 
bé es compromet a notificar-los als afectats. 
 
 
> Certificats d’assistència i d’aprofitament 
 
Les acreditacions a què donen dret els cursos que duu a terme el 
Centre es concreten en dues possibilitats: 
 
> Certificats d’assistència per a cada curs, que s’obtenen en assistir 

al 100% de les hores de formació programades i, 
excepcionalment, quan es pugui justificar documentalment 
absències que no superin el 20% del total de les hores i no s’incorri 
en cap dels criteris de penalització. 

 
> Certificats d’aprofitament per als cursos que tinguin avaluació, que 

s’assoleixen si se supera la prova corresponent. 
 
 
> Control d’assistència i penalitzacions  
 
El Centre podrà realitzar tots els controls d’assistència que cregui 
oportuns, de forma aleatòria, per tal d’evitar incidències per part dels 
alumnes que puguin afectar el desenvolupament de l’activitat. Els 
controls d’assistència diaris es realitzaran, preferentment, coincidint 
amb l’inici i final de cada sessió. 
 
No s’obtindrà el certificat corresponent i es penalitzarà l’alumne 
en activitats futures quan: 
 
> Es detectin anomalies rellevants en l’assistència i/o puntualitat 

(tres o més incompliments de l’horari sense causa documentalment 
justificada). 

 
> Es detecti la manipulació de signatures d’un determinat alumne. 
 
> En els fulls de control d’assistència no hi figuri la signatura 

oficial de l’alumne. 
 
> Quan no es comuniqui la baixa a una activitat en el termini 

corresponent. 
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No s’obtindrà el certificat corresponent: 
 
> Quan hi hagi una absència i un o més retards en l’assistència i/o 

puntualitat tot i ser justificats. 
 
> Quan hi hagi tres o més retards tot i ser justificats. 
 
El Centre facilitarà aquesta informació a la corresponent unitat 
directiva per tal que aquesta prengui les mesures que cregui 
convenients.  
 
 
> Notificacions  
 
Atès que totes les comunicacions es faran a l'adreça de correu 
electrònic facilitada per l'alumne en la sol·licitud d'inscripció, és 
imprescindible fer constar l’adreça electrònica corporativa personal 
exacta (XXXX@gencat.cat) i no cometre cap error a l'hora de 
consignar-la.  
 
Si l'adreça és incorrecta, el Centre d'Estudis no podrà garantir la 
correcta notificació, la qual cosa podrà comportar la pèrdua de 
l'admissió a l'activitat i, conseqüentment, la penalització de l’alumne 
en causar baixa no notificada a l’activitat. 
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