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Inscripció 
La inscripció és gratuïta. És indispensable que la 
formalitzeu enviant un correu a npf@gencat.cat 
fins al 10 de març de 2010 inclòs amb totes les 
dades següents: 
- Assumpte del missatge: nom exacte de la jornada
- Nom i cognoms (1r. i 2n.) tal com consten en el 
vostre document oficial d’identitat 
- Número de DNI (amb lletra) o NIE 
- Professió de formació i professió exercida 
actualment 
- Direcció general de la qual depeneu si treballeu al 
Departament de Justícia; si treballeu en algun altre 
departament de la Generalitat, indiqueu-lo 
- Nom exacte i complet del lloc de treball (sense 
abreviatures ni sigles, indicant àrea, unitat o altre) 
- Adreça completa de la feina: codi postal, apartat de 
correus, etc.  
- Telèfons de contacte (fix de la feina i mòbil 
particular) 
- Adreça individual de correu electrònic de la feina 
(per rebre-hi correctament les notificacions 
personals relatives a la jornada) 
A més, ens és molt útil per poder mantenir el 
contacte que ens comuniqueu les vostres dades 
personals: 
- Adreça del domicili personal (amb codi postal) 
- Telèfon fix personal 
- Adreça de correu electrònic personal 
 
Tractament de dades 
La base de dades del CEJFE és d’ús estrictament 
intern, no es comunicaran les vostres dades 
personals a tercers; només les farem servir per 
enviar-vos la documentació relativa a la jornada. 
 
Les places són limitades. 

 Codi 
 
CEJFE: 90/02/03/2010 
FFC: 11743 
 
 
Dia i hora 
 
Dimecres 17 de març de 2010, de 9 a 14 h 
 
Lloc 
 
Centre d’Estudis Jurídics  
i Formació Especialitzada  
Carrer Ausiàs Marc, 40   
08010 Barcelona 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activitat finançada pel Fons de 
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Presentació 
 
Després d’haver fet una bona feina l’any 2009 
(amb dues publicacions, dos productes 
enllestits i dos grups de treball més funcionant, 
i amb el reconeixement extern obtingut) la 
comunitat d’educadors socials de centres 
penitenciaris inicia el 2010 amb la presentació 
de dos programes: Educació en drogues i 
Educació emocional. 
 
Us convidem, doncs, a les jornades per parlar-
ne. Com cada any, seran un lloc de trobada 
per als professionals d’aquest àmbit, que hi 
compartiran i intercanviaran coneixements i 
experiències.  
 
Enguany subratllarem el lligam entre educació i 
tecnologies de la informació en relació amb la 
professió d’educador social. 
 
 
Destinataris 
 
- Educadors socials de centres penitenciaris  
- Educadors socials d’altres àmbits 
- Alumnes universitaris en pràctiques a centres 
penitenciaris  
- Altres professionals que puguin estar-hi 
interessats 
 

 Programa 
 
9-9.30 h 
Acreditació i lliurament de la documentació 
 
9.30-9.45 h 
Inauguració 
Sr. Albert Batlle Bastardas  
Secretari de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i 
Justícia Juvenil 
Sra. Roser Bach Fabregó 
Directora del Centre d’Estudis Jurídics i Formació 
Especialitzada 
 
9.45-10 h 
Presentació 
La comunitat de pràctica d’educadors socials de 
centres penitenciaris 
Sra. Susana Gràcia Albareda 
Educadora del CP de Girona i e-moderadora de la 
comunitat d’educadors socials de centres 
penitenciaris 
 
10-11 h 
Ponència 
De les pedagogies de la enunciació a les pedagogies 
de participació. Quan els alumnes son 2.0. 
Sr. Alejandro Piscitelli
Filòsof, professor de la Universitat Autònoma de 
Barcelona i de la Universidad Nacional Buenos Aires 
(Argentina), coordinador del Projecte Facebook i 
autor de Nativos digitales
 
11-11.30 h 
Pausa  
 
11.30-12.30 h 
Presentació dels productes de treball 
col·laboratiu de la comunitat de pràctica 

 1. Educació en drogues 
Sr. Daniel Hernández Planas 
Educador social al Dept. de Serveis Socials de 
l’Ajuntament de la Garriga i coordinador del grup 
de treball sobre addiccions de la comunitat 
2. Educació emocional 
Sr. Mireia Trias Jiménez 
Educadora social del Centre Penitenciari Quatre 
Camin 
Sra. Montserrat Sánchez Aguirre 
Educadora social del Centre Penitenciari Quatre 
Camins i coordinadora del grup de treball sobre 
emocions de la comunitat 
3. Publicació:Reflexions metodològiques dels 
educadors socials de centres penitenciaris 
entorn de l’atenció individualitzada 
Sr. Segundo Moyano Mangas  
Pedagog, professor universitari i expert extern 
del grup de treball sobre atenció individualitzada 
de la comunitat 
Sr. Joan Antoni Martínez Torres 
Educador social del CentrePenitenciari Ponent i 
coordinador del grup de treball sobre atenció 
individualitzada 
 
12.30-13.30 h 
Ponència 
Relacionar-nos, treballar i aprendre a les xarxes: 
la nova oportunitat 
Sra. Dolors Reig Hernández
Experta en tecnologies 2.0, aprenentatge 
electrònic 2.0 i web social semàntic 
 
13.30 h 
Cloenda 
Sra. Paula Montero Brasero 
Subdirectora general de Programes de 
Rehabilitació i Sanitat 

 

http://www.filosofitis.com.ar/about/
http://www.nativos-digitales.com.ar/
http://www.dreig.eu/caparazon/
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