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CONSULTA GENERAL D’ACTIVITATS I PROFESSIONALS
DESTINATARIS
Tot seguit es fa una relació dels cursos programats per l’Àrea
d’Investigació i Formació en Execució Penal (AIFEP) del CEJFE per al
segon semestre de 2018.
Hi trobareu el codi, el títol, els destinataris i el calendari de cadascun dels
cursos que s’ofereixen als professionals de la Direcció General
d’Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil i als
professionals de la Direcció General de Serveis Penitenciaris.
D’altra banda, al llarg de 2018 l’AIFEP està participant, de manera
conjunta amb diferents unitats de les direccions generals, en la gestió de
projectes estratègics de millora en àmbits específics de l’execució penal.
Aquests projectes tenen associades activitats d’aprenentatge, orientades
a desenvolupar en els professionals que hi participen les competències
professionals necessàries per a la implementació dels projectes.
Complementen així l’oferta de formació d’aquest programa.
Els projectes sobre els quals s’està treballant són els següents:
-
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Millora dels Plans d’intervenció amb menors (justícia juvenil)
Exploració de delictes sexuals en menors (justícia juvenil)
Obertura del Grup Educatiu de Girona (justícia juvenil)
Desenvolupament de pràctiques professionals (serveis penitenciaris)
Diàlegs socràtics (serveis penitenciaris)
Mediació intrapenitenciària al Centre Penitenciari Lledoners (serveis
penitenciaris)
Model de participació i convivència (serveis penitenciaris)
Millora de la intervenció en l’àmbit d’educació afectiva i sexual
(justícia juvenil)

Formació d’actualització i aprofundiment

Els professionals destinataris són els següents:
Direcció General d’Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil (centres
educatius, equips de medi obert, equips d’assessorament tècnic de menors, equips
d’assessorament tècnic penal, equips de mediació i oficines d’atenció a la víctima del
delicte)

o
o
o
o
o
o
o

Educadors socials
Juristes
Pedagogs
Psicòlegs
Tècnics superiors i de gestió
Treballadors socials
Comandaments intermedis

Direcció General de Serveis Penitenciaris
 Àmbit de règim interior
o Auxiliars tècnics i tècnics especialistes
o Comandaments intermedis
 Àmbit d’administració
o Tècnics especialistes i tècnics mitjans d’oficines
o Comandaments intermedis
 Àmbit de rehabilitació
o Bibliotecaris
o Educadors socials
o Juristes
o Monitors artístics
o Monitors esportius
o Pedagogs
o Psicòlegs
o Tècnics superiors i de gestió
o Treballadors socials
o Comandaments intermedis
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> Cursos adreçats a professionals de la Direcció General d’Execució Penal a la
Comunitat i de Justícia Juvenil i la Direcció General de Serveis Penitenciaris
Codi

Títol

34/02/01
34/02/02
34/02/03

Formació en línia. Prevenció i
tractament del delicte

34/03/01
34/03/02
34/03/03

Formació en línia. Indicadors bàsics
en problemàtiques de salut mental

34/20/01

Ètica de la intervenció social en
contextos penals

34-21-01

Drets humans i execució penal

34/22/01

La gestió emocional al servei dels
equips de treball

34/23/01

Menors i joves infractors
polivictimitzats

34/24/01

Perspectiva de gènere i execució
penal

34/25/01

Del conflicte a la seva resolució

34/26/01

Transformar el temps en accions

34/27/01

Intel·ligència, nivell intel·lectual i
discapacitat intel·lectual: conceptes i
realitats

Formació d’actualització i aprofundiment

Destinataris
Professionals de la Direcció
General de Serveis Penitenciaris i
de la Direcció General d'Execució
Penal a la Comunitat i de Justícia
Juvenil
Professionals de la Direcció
General de Serveis Penitenciaris i
de la Direcció General d'Execució
Penal a la Comunitat i de Justícia
Juvenil
Professionals de la Direcció
General de Serveis Penitenciaris
dels àmbits de rehabilitació i de
règim interior i de la Direcció
General d'Execució Penal a la
Comunitat i de Justícia Juvenil i
tècnics de serveis centrals
d’ambdues direccions generals
Professionals de la Direcció
General de Serveis Penitenciaris,
dels àmbits de rehabilitació i
règim interior, de la Direcció
General d'Execució Penal a la
Comunitat i de Justícia Juvenil i
tècnics de serveis centrals
d'ambdues direccions generals
Professionals de la Direcció
General de Serveis Penitenciaris,
de la Direcció General d'Execució
Penal a la Comunitat i de Justícia
Juvenil i tècnics de serveis
centrals d'ambdues direccions
generals
Professionals de la Direcció
General de Serveis Penitenciaris,
de l'àmbit de rehabilitació, de la
Direcció General d'Execució
Penal a la Comunitat i de Justícia
Juvenil i tècnics de serveis
centrals d'ambdues direccions
generals
Professionals de la Direcció
General de Serveis Penitenciaris,
dels àmbits de rehabilitació i
règim interior, i de la Direcció
General d'Execució Penal a la
Comunitat i de Justícia Juvenil
Professionals de la Direcció
General de Serveis Penitenciaris,
dels àmbits de rehabilitació i
règim interior, de la Direcció
General d'Execució Penal a la
Comunitat i de Justícia Juvenil i
tècnics de serveis centrals
d'ambdues direccions generals
Professionals de la Direcció
General de Serveis Penitenciaris i
de la Direcció General d'Execució
Penal a la Comunitat i de Justícia
Juvenil
Professionals de la Direcció
General de Serveis Penitenciaris,
dels àmbits de rehabilitació i
règim interior, de la Direcció
General d'Execució Penal a la
Comunitat i de Justícia Juvenil i
tècnics de serveis centrals
d'ambdues direccions generals

Calendari

Pàgina

del 17 de setembre
a l’11 de novembre

10

del 17 de setembre
a l’11 de novembre

11

8, 10, 15 i 17
d’octubre

12

3, 10, 17, 24 i 31
d’octubre

13

1, 3, 8 i 10
d’octubre

14

8, 10, 15 i 17
d’octubre

15

3, 5, 10 i 17
d’octubre

16

16, 18 i 23
d’octubre

17

23, 25, 30
d’octubre i 6 de
novembre

18

10, 17 i 24
d’octubre

19
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Codi

Títol

Destinataris

48/06/01

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

69/09/01

Formació en línia. Drets humans i
compromís ètic en l’execució penal

69/10/01

Taller: comunicació persuasiva

69/11/01

Taller: casos pràctics de negociació

98/02/01

Plans d’intervenció amb menors en
centres educatius

98/07/01
98/07/02

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

Professionals de règim interior i
d’administració dels centres
penitenciaris, amb prioritat per als
de l’àmbit d’administració
Professionals de la Direcció
General de Serveis Penitenciaris i
de la Direcció General d'Execució
Penal a la Comunitat i de Justícia
Juvenil
Professionals de la Direcció
General de Serveis Penitenciaris,
dels àmbits de rehabilitació i
règim interior, de la Direcció
General d'Execució Penal a la
Comunitat i de Justícia Juvenil i
tècnics de serveis centrals
d'ambdues direccions generals
Professionals de la Direcció
General de Serveis Penitenciaris,
dels àmbits de rehabilitació i
règim interior, de la Direcció
General d'Execució Penal a la
Comunitat i de Justícia Juvenil i
tècnics de serveis centrals
d'ambdues direccions generals
Professionals de centres
educatius de la Direcció General
d'Execució Penal a la Comunitat i
de Justícia Juvenil que hagin de
planificar i executar plans
d’intervenció amb menors.
Inscripció tancada
Professionals de règim interior i
d’administració dels centres
penitenciaris, amb prioritat per als
de l’àmbit d’administració

Calendari

Pàgina

de l’1 al 7
d’octubre

20

del 12 al 23 de
novembre

21

6 i 8 de novembre

22

4 i 11 d’octubre

23

16, 18, 23 i 25
d’octubre

24

del 5 al 18 de
novembre

25
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> Informació detallada dels cursos adreçats a professionals de la Direcció General
d’Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil i de la Direcció General de Serveis
Penitenciaris
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Formació en línia. Prevenció i
tractament del delicte

34/02/01
34/02/02
Codi: 34/02/03

Objectius
Identificar i comprendre els conceptes bàsics sobre prevenció del delicte,
intervenció penitenciària i mètodes i tècniques de tractament .
Tutors
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 al 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 17 de setembre a l’11 de novembre
Lloc: https://campus.cejfe.cat/
A realitzar des del propi lloc de treball o des de l’ordinador personal

Places: 120
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. Indicadors bàsics
en problemàtiques de salut mental

34/03/01
34/03/02
Codi: 34/03/03

Objectius
Reconèixer les principals característiques associades als diversos trastorns
mentals per així identificar els elements clau del seu abordatge terapèutic.
Tutors
Professionals de l’àmbit de la salut mental

Continguts
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Aspectes generals
Introducció a la psicopatologia
Les psicosis: esquizofrènia i paranoia
Trastorns per abús de substàncies tòxiques
Els trastorns de control dels impulsos
Els trastorns de la personalitat
Nocions de psicofarmacologia

Metodologia
El professional inscrit i acceptat durà a terme el curs per 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 17 de setembre a l’11 de novembre
Lloc: https://campus.cejfe.cat/
A realitzar des del propi lloc de treball o des de l’ordinador personal

Places: 120
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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Ètica de la intervenció social en
contextos penals

Codi: 34/20/01

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.
Professor
Josep Ramos. Llicenciat en Medicina, especialista en Psiquiatria. Membre del
Comitè d’Ètica Assistencial de PSSJD, Comitè de Bioètica de Catalunya i del Comitè
d’Ètica de Serveis Socials de Catalunya.

Continguts
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

Ètica, moral, dignitat, respecte
Ètica personal, ètica professional, ètica de les organitzacions
La missió institucional: valors associats
La relació assistencial: relació d’ajuda vs contextos institucionals
L’esquema de referència en el context de l’execució penal
Els conflictes
6.1. Tipus de conflictes de valors en l’entorn institucional
Decisions autònomes i decisions coercitives
La competència de les persones per decidir sobre la pròpia vida
Competència i minoria d’edat
La deliberació ètica: cinefòrum
10.1. Pensament científic i pensament ètic
10.2. Com es delibera. Per què és millor fugir dels extrems?
Els espais de reflexió ètica, una eina per a la millora de la pràctica

Metodologia
Breu exposició teòrica. Participació activa dels alumnes amb exercicis i reflexions
sobre casos pràctics.

Destinataris
Professionals de la Direcció General de Serveis Penitenciaris dels àmbits de
rehabilitació i de règim interior i de la Direcció General d'Execució Penal a la
Comunitat i de Justícia Juvenil i tècnics de serveis centrals d’ambdues direccions
generals

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: 35
Hores: 20
Avaluació: sí

Activitat vinculada a la competència:

Institucional
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Drets humans i execució penal

Codi: 34/21/01

Objectius
Reconèixer la rellevància de la normativa que regula el respecte als drets
humans com a base de la intervenció professional. Identificar els drets que
poden ser més vulnerables en persones que han de complir una mesura
penal.
Professor
Marcel Cano Soler. Professor d’Ètica i Filosofia Política a la Facultat de Filosofia de
la Universitat de Barcelona

Continguts
1. Drets humans: concepte i significat i recorregut històric.
2. El sistema de protecció de drets humans: ètica, dret i política
3. Normativa internacional: les regles de les Nacions Unides i les normes
penitenciàries internacionals
4. Situacions d’especial vulnerabilitat en l’àmbit de l’execució penal
5. Posicionament personal i professional en relació amb els drets humans. Dilemes
ètics i casos pràctics

Metodologia
Breu exposició teòrica, activitats de debat i resolució de casos pràctics i dilemes
ètics

Destinataris
Professionals de la Direcció General de Serveis Penitenciaris, dels àmbits de
rehabilitació i règim interior, de la Direcció General d'Execució Penal a la Comunitat i
de Justícia Juvenil i tècnics de serveis centrals d'ambdues direccions generals

Dates: 3, 10, 17, 24 i 31 d’octubre
Horari: de 10.30 a 14.30 h
Lloc: Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada
Places: 35
Hores: 20
Avaluació: sí

Activitat vinculada a la competència

Institucional
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La gestió emocional al servei dels
equips de treball

Codi: 34/22/01

Objectius
Identificar conceptes bàsics sobre el treball en equip i les emocions. Utilitzar
eines i recursos per gestionar les emocions i per avançar en
l’autoconeixement i la gestió emocional en el context professional.
Professora
Mònica Lapeyra. Psicòloga i formadora en habilitats socials i personals. Directora de
IOCUS

Continguts
1. Conceptes bàsics de treball en equip
1.1. Què és un equip?
1.2. Per a què treballar en equip
1.3. Enfocament: tasca o relació
1.4. Etapes del treball en equip
2. Conceptes bàsics sobre les emocions
2.1. Què són i per a què serveixen
2.2. Bases fisiològiques
2.3. Models teòrics sobre les emocions
2.4. Bon ús i mal ús de les emocions
2.5. Gestió de les emocions
3. Les emocions a l’equip de treball
3.1. Observació i auto-observació: quines són les més habituals
3.2. Gestió de les emocions en l’equip de treball
3.3. Situacions habituals en el treball en equip emocionalment intenses

Metodologia
Breu introducció teòrica amb espais de reflexió. Activitat basada en la participació
activa dels alumnes a través de diverses activitats (dinàmiques de grup, exercicis
corporals, visionat d’escenes de vídeo, etc.).

Destinataris
Professionals de la Direcció General de Serveis Penitenciaris, de la Direcció General
d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil i tècnics de serveis centrals
d'ambdues direccions generals

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

Activitat vinculada a la competència:

Coordinació i treball en equip
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Menors i joves infractors
polivictimitzats

Codi: 34/23/01

Objectius
Conèixer la base teòrica de la victimologia i els factors de resiliència que
poden influir positivament en el benestar de menors i joves víctimes. Fer
servir eines i habilitats que millorin l’atenció a menors i joves víctimes.
Professores
Noemí Pereda. Professora titular de la Universitat de Barcelona i directora del Grup
de Recerca en Victimització Infantil i Adolescent
Vicki Bernadet. Presidenta de l’Associació Vicki Bernadet

Continguts
1. Introducció a la victimologia del desenvolupament
1.1. La violència contra la infància en la historia
1.2. La perspectiva de la victimologia del desenvolupament
2. Formes de victimització
2.1. La victimització per part dels cuidadors
2.2. L’exposició a violència familiar i comunitària
2.3. La victimització sexual, per part d’iguals i electrònica
3. Els infants i joves polivictimitzats
4. L’extensió de la victimització
4.1. Estudis d’incidència: resultats obtinguts de fonts oficials
4.2. Estudis de prevalença: resultats obtinguts de les mateixes víctimes
4.3. Estudis amb joves catalans: victimització en població general i de risc
5. Dany psíquic
5.1. Lesions psíquiques
5.2. Indicadors i conseqüències en víctimes menors d’edat
5.3. Conseqüències de la victimització infantojuvenil en l’edat adulta
6. Mecanismes de resiliència
6.1. Vulnerabilitat: factors biogràfics, psicobiològics i psicosocials
6.2. Protecció: la importància del tutor de resiliència
7. Atenció i intervenció amb menors víctimes
7.1. Habilitats terapèutiques
7.2. Intervenció professional
7.3. La justícia com a procés terapèutic

Metodologia
Breu exposició teòrica i exercicis pràctics. Activitat dinàmica i participativa per part
del alumnes.

Destinataris
Professionals de la Direcció General de Serveis Penitenciaris, de l'àmbit de
rehabilitació, de la Direcció General d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia
Juvenil i tècnics de serveis centrals d'ambdues direccions generals

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: 30
Hores: 20
Avaluació: sí

Activitat vinculada a la competència:

Institucional
Formació d’actualització i aprofundiment
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Perspectiva de gènere i execució
penal

Codi: 34/24/01

Objectius
Analitzar el concepte de gènere des de la perspectiva de l’execució penal.
Identificar la perspectiva de gènere en els diferents aspectes de l’execució
penal. Incorporar la perspectiva de gènere a la pràctica professional.
Professora
Encarna Bodelón. Professora de la Universitat Autònoma de Barcelona i directora
del Postgrau Gènere i Igualtat

Continguts
1. Introducció a la perspectiva de gènere
1.1. Conceptes generals de gènere i execució penal
1.2. Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, d’igualtat real i efectiva entre homes i
dones
1.3. Llei 11/2014 per garantir els drets a lesbianes, gais, bisexuals,
transgèneres i intersexuals
1.4. Instrucció 3/2009, relativa a la separació interior i peculiaritats de règim de
vida de les persones transsexuals en els centres i unitats penitenciàries
1.5. Explicacions diferencials dels delictes d’homes i de dones
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 professional
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, dels àmbits de
rehabilitació i règim interior, i de la Direcció General d'Execució Penal a la Comunitat
i de Justícia Juvenil i tècnics de serveis centrals d'ambdues direccions generals

Dates: 3, 5, 10 i 17 d’octubre
Horari: de 9.30 a 14.30 hores
Lloc: Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada
Places: 30
Hores: 20
Avaluació: sí

Activitat vinculada a la competència:

Institucional
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Del conflicte a la seva resolució

Codi: 34/25/01

Objectius
Aprofundir en els conceptes clau de la gestió del conflicte. Millorar els
recursos i estratègies comunicatives per a la gestió del conflicte. Aplicar
eines d’anàlisi i d’actuació eficaç davant del conflicte.
Professora
Miracle Pastor. Professional adscrita a la Generalitat de Catalunya

Continguts
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Revisió de conceptes clau en la gestió del conflicte
La gestió alternativa del conflicte
La visió proactiva del conflicte
Els tres components espacials del conflicte
Els comportaments eficaços
Les eines de l’anàlisi conflictològica

Metodologia
Taller pràctic que combinarà alguns elements tècnics i conceptuals amb les
experiències dels participants. Cada participant facilitarà als professors, set dies
abans de l’activitat, un cas concret de conflicte viscut en primera persona o a través
d’altres.

Destinataris
Professionals de la Direcció General de Serveis Penitenciaris, dels àmbits de
rehabilitació i règim interior, de la Direcció General d'Execució Penal a la Comunitat i
de Justícia Juvenil i tècnics de serveis centrals d'ambdues direccions generals

Dates: 16, 18 i 23 d’octubre
Horari: de 9.30 a 14.30 hores
Lloc: Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada
Places: 25
Hores: 15
Avaluació: sí

Activitat vinculada a la competència:

Prevenció i resolució de conflictes
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Transformar el temps en accions

Codi: 34/26/01

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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Percepció i concepte del temps
Lladres del temps
Autoobservació: pla de millora personalitzat
Identificació d’accions de millora
Problemes en l’administració del temps: causes externes/internes
Gestió de la situació: models de control
Eines per organitzar el temps: quadre de prioritats
Idees, autors, i eines sobre gestió d’objectius i tasques
Gestió d’expectatives, propòsits i objectius
Interrupcions i procrastinació (ajornament)
Disposicions vinculades a la gestió del temps vers els objectius
La sensació de pèrdua de temps
Identificació de situacions amb alta i baixa energia
Vivència del temps a nivell emocional i mental
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: 23, 25, 30 d’octubre i 6 de novembre
Horari: de 9.30 a 14.30 hores
Lloc: Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada
Places: 30
Hores: 20
Avaluació: sí

Activitat vinculada a la competència:

Organització i gestió del temps
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Intel·ligència, nivell intel·lectual i
discapacitat intel·lectual: conceptes
i realitats

Codi: 34/27/01

Objectius
Diferenciar els conceptes d’intel·ligència, discapacitat intel·lectual i nivell
intel·lectual. Entendre com s’avalua en adults el nivell intel·lectual i la
discapacitat intel·lectual per a una millor pràctica professional.
Professores
Gemma Escuder Romeva. Psicòloga de la Unitat d’Hospitalització Psiquiàtrica
Penitenciària de Catalunya del Centre Penitenciari Brians 1
Natalia Kazah Soneyra. Psicòloga de la Unitat d’Hospitalització Especialitzada en
persones amb discapacitat intel·lectual de Sant Joan de Déu

Continguts
1. Conceptes relacionats amb la intel·ligència
1.1. Intel·ligència i nivell intel·lectual
1.2. Discapacitat intel·lectual (DI)
1.2.1.La DI en l’àmbit penitenciari
1.3. Funcionament intel·lectual límit
2. Avaluació del nivell intel·lectual
2.1. Evolució de l’avaluació de la intel·ligència
2.2. Escala WAIS IV
2.3. Altres escales
2.4. Avaluació de la DI
3. Intervencions terapèutiques en persones amb DI i alteració de conducta
3.1. Grups psicoeducatius sobre emocions i autoestima; suport conductual
positiu i ocupació terapèutica
4. Altres diagnòstics en salut mental: trastorns mentals, trastorns de la personalitat,
trastorns relacionats amb l´ús de substàncies.

Metodologia
Exposició teòrica que es compaginarà amb la resolució de supòsits pràctics reals.

Destinataris
Professionals de la Direcció General de Serveis Penitenciaris, dels àmbits de
rehabilitació i règim interior, de la Direcció General d'Execució Penal a la Comunitat i
de Justícia Juvenil i tècnics de serveis centrals d'ambdues direccions generals

Dates: 10, 17 i 24 d’octubre
Horari: de 9.30 a 14.30 hores
Lloc: Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada
Places: 30
Hores: 15
Avaluació: sí

Activitat vinculada a la competència

Institucional
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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
Conèixer les característiques, el contingut i l'estructura de l'expedient
penitenciari de l'intern. Conèixer els criteris que determinen l'aplicació del
Protocol de coordinació per a les mesures de protecció a les víctimes de
violència de gènere i la mecanització d'aquestes dades al SIPC.
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
Curs d’autoaprenentatge de caràcter interactiu. El professional inscrit i acceptat durà
a terme el curs via Internet en el període aproximat d’una setmana. Per superar el
curs esdevé obligatori consultar totes les pantalles del material teòric, la realització de
l’activitat global i la superació del qüestionari final.

Destinataris
Professionals de règim interior i d’administració dels centres penitenciaris, amb
prioritat per als de l’àmbit d’administració

Dates: de l’1 al 7 d’octubre
Lloc: https://campus.cejfe.cat/
A realitzar 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
superin el curs. En aquesta activitat no es certifica l'assistència.

Activitat vinculada a:

Unitats de gestió penitenciària
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Formació en línia. Drets humans i
compromís ètic en l’execució penal

Codi: 69/09/01

Objectius
Actualitzar els coneixements sobre els drets humans en relació amb el marc
normatiu internacional de referència. Reconèixer la importància de mantenir
una actitud activa envers la promoció dels drets humans en l’àmbit de
l’execució penal. Actualitzar el coneixement sobre el Codi ètic dels
professionals de l’execució penal a Catalunya.
Formació d’autoaprenentatge
Continguts
1. Aspectes rellevant de la normativa internacional sobre drets humans en l’àmbit
de l’execució penal
2. Jurisprudència aplicada
3. Evolució i valor dels drets humans
4. Els drets humans en l’entorn de l’execució penal
5. Codi ètic de l’àmbit de l’execució penal

Metodologia
Curs d’autoaprenentatge de caràcter interactiu. El professional inscrit i acceptat durà
a terme el curs via Internet en un període aproximat de dues setmanes. Per superar
el curs esdevé obligatori consultar totes les pantalles del material teòric, realitzar les
activitats i resoldre els casos pràctics i qüestionaris.

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 12 al 23 de novembre
Lloc: https://campus.cejfe.cat/
A realitzar des del propi lloc de treball o des de l’ordinador personal

Places: 200
Hores: 5
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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Taller: comunicació persuasiva

Codi: 69/10/01

Objectius
Identificar l’estil personal de comunicació en l’entorn professional. Aplicar
recursos i habilitats comunicatives orientats a la persuasió. Adaptar l’estil de
comunicació a les característiques dels usuaris amb la finalitat d’influir i
assolir beneficis mutus.
Professora
Mercè Moreno. Psicòloga i formadora de GESTPRACKTICUM

Continguts
1. Formes de comunicar que permeten captar l’atenció i despertar l’interès dels
nostres interlocutors
2. El meu DAFO de la comunicació persuasiva
3. Què vull aconseguir quan em comunico? Ho assoleixo habitualment?
4. Aspectes clau a tenir en compte per valorar la meva capacitat d’influència
4.1. Indicadors d’èxit quan volem persuadir
5. La caixa d’eines de la persuasió
5.1. Recursos i habilitats que m’ajuden a influir
6. La flexibilitat i capacitat d’adaptació com a aspecte clau per ajustar la nostra
comunicació persuasiva de forma efectiva

Metodologia
Breu exposició teòrica amb espais de diàleg que es compaginaran amb diverses
dinàmiques de grup i espais de reflexió grupal. Activitat participativa i dinàmica per
part dels alumnes.

Destinataris
Professionals de la Direcció General de Serveis Penitenciaris, dels àmbits de
rehabilitació i règim interior, de la Direcció General d'Execució Penal a la Comunitat i
de Justícia Juvenil i tècnics de serveis centrals d'ambdues direccions generals

Dates: 6 i 8 de novembre
Horari: de 9.30 a 14.30 hores
Lloc: Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada
Places: 25
Hores: 10
Avaluació: sí

Activitat vinculada a la competència

Comunicació
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Taller: casos pràctics de negociació

Codi: 69/11/01

Objectius
Reconèixer les capacitats i habilitats negociadores. Identificar creences i
resistències en el procés negociador. Aplicar eines pràctiques per a la millora
de la negociació.
Professora
Clara Esteve. Llicenciada en Sociologia per la Universitat de Barcelona

Continguts
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Punt de partida: què és negociar i què conec del procés
Interlocutors habituals en una negociació
Converses pendents i preguntes clau
Els tipus de negociadors (Kilmann)
Les fases de la negociació: preparació, desenvolupament i tancament
Factors d’èxit en la negociació. La negociació integradora
Els errors a l’hora de negociar
Indicadors d’excel·lència en aquest àmbit

Metodologia
Breu exposició que es compaginarà amb dinàmiques de grup. Activitat dinàmica i
participativa per part dels alumnes.

Destinataris
Professionals de la Direcció General de Serveis Penitenciaris, dels àmbits de
rehabilitació i règim interior, de la Direcció General d'Execució Penal a la Comunitat i
de Justícia Juvenil i tècnics de serveis centrals d'ambdues direccions generals

Dates: 4 i 11 d’octubre
Horari: de 9.30 a 14.30 hores
Lloc: Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada
Places: 25
Hores: 10
Avaluació: sí

Activitat vinculada a la competència:

Prevenció i resolució de conflictes

Formació d’actualització i aprofundiment

Pàgina 23

Plans d’intervenció amb menors en
centres educatius

Codi: 98/02/01

Objectius
Conèixer les millores en l’elaboració dels plans d’intervenció dels menors i joves
en execució de mesures. Adquirir les competències necessàries per
desenvolupar la millora dels plans d’intervenció. Saber aplicar, en casosexemple, el procés metodològic per a l’elaboració dels plans d’intervenció,
atenent al protocol d’elaboració i d’avaluació del PTI, PIE, MII.
Professor
Per determinar

Continguts
1. Presentació del projecte per a la millora dels plans d’intervenció: motiu i finalitat
d’aquest projecte.
2. Identificació de les principals dificultats en l’elaboració dels plans d’intervenció.
3. Funcions del pla d’intervenció en l’execució de les mesures.
4. La coherència entre l’avaluació del cas i el pla d’intervenció. L’avaluació com a punt
de partida i punt d’arribada.
5. Els elements clau del nou procés metodològic (fonts d’informació, síntesi valorativa,
selecció de factors, eixos, objectius, indicadors i accions) i la seva coherència
interna.
6. L’aplicació del nou procés metodològic en casos-exemple.
7. Ús de l’aplicació SAVRY i la base JOVO.

Metodologia
Treball de casos-exemple i reflexió i valoració de situacions pràctiques relacionades
amb l’elaboració dels plans d’intervenció.

Destinataris
Professionals de centres educatius de la Direcció General d'Execució Penal a la
Comunitat i de Justícia Juvenil que hagin de planificar i executar plans d’intervenció
amb menors. Inscripció tancada

Dates: 16, 18, 23 i 25 d’octubre
Horari: de 9.30 a 14.30 hores
Lloc: Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada
Places: 25
Hores: 20
Avaluació: no

Activitat vinculada a la competència:

Planificació de la intervenció
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Formació en línia. Unitats de gestió
penitenciària. Vida a la presó i
permisos de sortida

98/07/01
Codi: 98/07/02

Objectius
Conèixer la normativa i la gestió informàtica que regula els diferents règims
de vida dels interns en un centre penitenciari. Conèixer els diferents
permisos, tipus de sortides i trasllats i la seva gestió informàtica. Conèixer la
gestió del procediment sancionador.
Formació d’autoaprenentatge
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
Curs d’autoaprenentatge de caràcter interactiu. El professional inscrit i acceptat durà
a terme el curs via Internet en el període aproximat de dues setmanes. Per superar
el curs esdevé obligatori consultar totes les pantalles del material teòric, la realització
de l’activitat global i la superació del qüestionari final.

Destinataris
Professionals de règim interior i d’administració dels centres penitenciaris, amb
prioritat per als de l’àmbit d’administració

Dates: del 5 al 18 de novembre
Lloc: https://campus.cejfe.cat/
A realitzar des del propi lloc de treball o des de l’ordinador personal

Places: 160
Hores: 15
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:

Unitats de gestió penitenciària
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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:
Clica en aquest enllaç

No s’admetrà cap inscripció en suport paper.

> Termini d’inscripció
Hi haurà un sol termini d’inscripció per a les activitats formatives del
primer semestre fins al 25 de juny de 2018.

> 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 5 de juliol de 2018, els professionals que hagin
sol·licitat ser admesos a activitats formatives podran consultar a
quina/es ho han estat a la web:
https://extranet.cejfe.cat/
A més, 20 dies abans de l'inici de cada curs, el CEJFE informarà el
professional admès de les dates i els horaris del curs.
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. 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 tenint en compte els
anys anteriors, fins a un màxim de tres anys. Si tot i així no n’hi ha
prou, 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
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.
Els certificats es podran descarregar a l’adreça d’Internet
https://extranet.cejfe.cat/

> 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.
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> 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.
No s’obtindrà el certificat corresponent quan:
> 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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