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COMPETENCIES

1. Conèixer els paradigmes teòrics fonamentals que són a la base de la intervenció 
socioeducativa i més concretament en l’àmbit de la justícia. 

2. Analitzar necessitats i  dissenyar,  aplicar i  avaluar plans, projectes i  activitats de 
intervenció socioeducativa.

3. Mostrar  una  actitud  empàtica,  respectuosa,  solidària  i  de  confiança  envers  els 
subjectes e institucions d’educació social.

4. Capacitat per treballar en equip, per conduir i liderar grups, per resoldre conflictes,  
prendre decisions i desenvolupar habilitats per les relacions interpersonals.

5. Capacitat crítica, d’anàlisi, de síntesi, d’organització i de planificació.
6. Compromís  ètic,  respecte  as  drets  fonamentals  i  als  valors  democràtics  i  

compromís amb el desenvolupament professional.
7. Desenvolupar actituds i dominis lingüístics que possibilitin i afavoreixin el treball en 

entorns multiculturals i plurilingüístics.
8. Dominar i utilitzar les TIC.
9. Expressar-se correctament oralment i per escrit.



OBJECTIUS

1. Conèixer les funcions i l’encàrrec del Departament de Justícia.

2. Conèixer  la  legislació  que regula  la  intervenció  socioeducativa  en l’àmbit  de  la 

justícia.

3. Conèixer les característiques dels diversos contexts d’intervenció: medi obert i medi 

tancat.

4. Analitzar els models d’intervenció socioeducativa actuals en l’àmbit de la Justícia.

5. Fer una anàlisi del perfils dels usuaris de la intervenció socioeducativa des de la 

justícia.

6. Conèixer els diferents programes d’intervenció que es porten a terme pel treball  

individual i pel treball grupal tan en el medi obert com en el medi tancat.

7. Fer una anàlisi de casos individuals i dissenyar un projecte d’intervenció individual.

8. Elaborar informes de tractament.

9. Analitzar un cas d’intervenció grupal i fer la programació de la intervenció.

10.Participar activament i de forma compromesa en el treball en equip.

11.Reflexionar envers l’ètica, els valors humans i el desenvolupament de la professió

12.Expressar-se correctament oralment i per escrit.

13.Dominar les TIC i conèixer els programes utilitzar en l’àmbit d ela justícia.

CONTINGUTS

Tema 1. Introducció a l’execució penal a Catalunya

1.1- El Departament de Justícia

1.2.- Reflexions al voltant de l’execució penal

1.3.- Els antecedents. Hipòtesis de treball, principis bàsics i objectius.

Tema 2. La intervenció socioeducativa amb adults

2.1.- El model de rehabilitació a les presons catalanes

2.2.- El règim obert: règim obert, llibertat condicional i serveis socials

2.3.- L’execució penal a la comunitat: MPA, mediació i reparació i assessorament tècnic 

penal

Tema 3.- La intervenció socioeducativa amb menors

3.1.- L’assessorament tècnic amb menors infractors

3.2.- La mediació extrajudicial.



3.3.- L’acció socioeducativa en el medi obert.

3.3.1.- Tipologia dels menors

3.3.2.- Programes d’acció socioeducativa individuals.

3.3.3.- Programes d’acció socioeducativa grupals.

3.3.4.- Programa SAVRY.

3.4.- L’acció socioeducativa en Centre Educatiu.

3.4.1.- Tipologia dels menors

3.4.2.- Programes d’acció socioeducativa individuals.

3.4.3.- Programes d’acció socioeducativa grupals.

3.4.4.- El programa SAVRY.

Tema 4.- L’ètica en l’acció socioeducativa en l’àmbit de la justícia

4.1.- Deontologia de l’ES

4.2.- L’ètica en el treball diari en l’àmbit de la justícia. 

METODOLOGIA 

Presencial 40%

• Exposició del temari per part del professorat

• Exposicions dels alumnes (orals i multimèdia)

• Participació en activitats i exercicis pràctics 

• Conferencies i debats amb professionals del sector educatiu de la justícia

No presencials 60%

Treball autònom

• Anàlisis i reflexió

• Lectures d’articles, llibres i altres materials relacionats amb la matèria

• Tractament de la informació (lectura, localització, selecció..)

• Treballs individuals

Treball cooperatiu

• Treball en equip

• Visites a centres



AVALUACIÓ

Les activitats d’avaluació són:

1. Realització d’un examen individual sobre el contingut teòric de la matèria: 30%

2. Realització per part de cada alumne d’un/dos projectes d’intervenció individual de 

tractament: 25%

3. Disseny i exposició oral en grup, d’un projecte d’intervenció grupal: 25%

4. Altres  evidències  (participació  activa  a  les  classes,  assistència  a  activitats 

proposades pels professors, activitats complementàries realitzades pels alumnes, 

exercicis plantejats a l’aula …): 20%

BIBLIOGRAFIA I WEBGRAFIA.

Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología http://criminet.ugr.es/recpc

Revista Española de Investigación Criminológica http://www.criminologia.net/reic.php

Papeles del Psicólogo http://www.papelesdelpsicologo.es/

Plan Nacional sobre Drogas http://www.pnsd.msc.es/Categoria1/presenta/home.htm

Departament de Salut – Subdirecció General de Drogodependències
http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/alcohol/index.html

Observatori català de nous consums http://www.aspb.cat/quefem/documents_noves_drogues.htm

Agència de salut pública http://www.aspb.cat

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
http://www.un.org/es/globalissues/drugs/

National Institute on Drug Abuse http://www.drugabuse.gov/nidaespanol.html

Portal europeo sobre alcohol, drogas y otras adicciones
http://www.addictionsinfo.eu/startpage.php?select_lang=spa

Grupo de trabajo sobre tratamientos del VIH http://gtt-vih.org/

Guia per conèixer i entendre l’àmbit de l’execució penal a Catalunya
http://www20.gencat.cat/docs/Justicia/Documents/ARXIUS/execucio_penal_catalunya.pdf

Comissió per a l’estudi de les mesures de prevenció de la reincidència en delictes greus
http://www20.gencat.cat/docs/Justicia/Documents/ARXIUS/Comissio_Mena.pdf

Portal de Departament de Justícia, http://www.gencat.cat/justicia/

Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada http://www.gencat.cat/justicia/cejfe

Biblioteca del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada http://www.netvibes.com/bibliotecacejfe

Descriptors estadístics de Serveis Penitenciaris i Rehabilitació
http://www.gencat.cat/justicia/estadistiques_serveis_penitenciaris/
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Sèrie documental A la Presó, de tv3 http://www.tv3.cat/alapreso/videos

Ministerio del Interior. Secretaria General de Instituciones Penitenciarias
http://www.institucionpenitenciaria.es/

Direcció de Drogodependències del Govern Basc http://www.drogomedia.com/

Projecte LEA.P. Learning in prison https://sites.google.com/site/leaplatform/

La intervenció en centres penitenciaris des del voluntariat. Manual del curs
http://www20.gencat.cat/docs/Justicia/Documents/ARXIUS/interv_ccpp_voluntariat.pdf

** a la web del Departament de Justícia i trobarem un recull exhaustiu de bibliografia
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CRONOGRAMA: ACTIVITATS D’APRENENTATGE  

SETMANA CONTINGUTS DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS TASQUES DELS ALUMNES

1 Tema 1
1 setmana

Introducció a l’execució penal a Catalunya

2 – 7 Tema 2
6 setmanes

Desenvolupar el continguts del tema
Presentació i debat amb professionals de l’àmbit
Exercicis pràctics envers la intervenció individualitzada
Presentació de programes d’intervenció grupal
Visionat de documents audiovisual al voltant dels con-
tinguts
Lectures referides ala webgrafia

Assistència a classe
Plantejar dubtes i inquietuds

Realitzar els exercicis pràctics
Recerca de materials i plantejament inicial 

envers la intervenció grupal.
Preparació dels continguts per ser avaluats

8 Intervenció grupal Presentació  del  guió  per  dur  a  terme la  intervenció 
grupal

Iniciar el treball d’intervenció grupal

9-14 Tema 3
6 setmanes

Desenvolupar el continguts del tema
Presentació i debat amb professionals de l’àmbit
Exercicis pràctics envers la intervenció individualitzada
Presentació de programes d’intervenció grupal
Visionat de documents audiovisual al voltant dels con-
tinguts
Lectures referides ala webgrafia

Assistència a classe
Plantejar dubtes i inquietuds

Realitzar els exercicis pràctics
Preparar el treball d’intervenció grupal.

Preparació dels continguts per ser avaluats

15 Tema 4
1 setmana

Debat  al  voltant  de  la  importància  de  l’ètica  en  el 
desenvolupament de l’acció eductiva en l’àmbit de la 
justícia

Assistència a classe
Participació activa en el debat

16 Exposició treballs Presentació els treballs d’intervenció grupal Presentar el treball propi
Conèixer les activitats plantejades per la 

resta dels alumnes
17 Exposició treballs

Avaluació
Presentació els treballs d’intervenció grupal
Avaluació de l’aprenentatge

Presentar el treball propi
Conèixer les activitats plantejades per la 

resta dels alumnes
Realitzar l’avaluació dels continguts


