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TIC i presó 
Les presons en l’era d’Internet 

 

Inscripció 
 
La inscripció és gratuïta. L’heu de formalitzar 
enviant un missatge a npf@gencat.cat fins a l’11 de 
juny de 2010 inclòs amb les dades següents: 
- Assumpte del missatge: nom de la jornada 
- Grup de treball al qual voleu participar 
- Nom i cognoms (1r. i 2n.) tal com consten al 

vostre document oficial d’identitat 
- Número de DNI (amb lletra) o NIE 
- Estudis/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 o en una altra 
administració, indiqueu-ho 

- Nom exacte i complet del lloc de treball (sense 
abreviatures ni sigles, indicant àrea, unitat, etc.) 

- 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. Les vostres dades personals no es 
comunicaran a tercers, només les farem servir per 
enviar-vos la documentació relativa a la jornada. 
 
Les places són limitades. 

 Codi 
 
CEJFE: 90/02/01/2010 
FFC: 11741 
 
 
Dia i hora 
 
Dijous 17 de juny de 2010, de 9 a 14.15 h 
 
 
Lloc 
 
Centre d’Estudis Jurídics  
i Formació Especialitzada  
Carrer Ausiàs Marc, 40  
08010 Barcelona 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Barcelona 
17 de juny de 2010 
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Presentació 
 
Aquesta jornada parteix d’un document de treball* en el 
qual es destaca la importància que tenen les 
tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC) i 
Internet en els processos d’aprenentatge i com s’han 
anat constituint en tecnologies indissociables d’aquests 
processos. 
El document servirà de fil conductor per conèixer les 
experiències que s’estan duent a terme als centres 
penitenciaris i, alhora, orientarà els espais de reflexió i 
intercanvi en què es podran fer propostes i consolidar 
línies de treball.  
El programa de la jornada s’inicia amb una ponència de 
Juergen Hillmer que aportarà un panorama de les 
experiències europees en aquest camp. A continuació, 
es farà una breu presentació del document de treball i 
es projectarà un vídeo que recull diverses experiències 
amb TIC i Internet als centres penitenciaris (CP) de 
Catalunya i que reflecteix el punt de vista dels actors i 
participants.  
Seguidament, es constituiran els grups de treball entorn 
dels tres temes que es detallen al programa, que  
debatran les possibilitats de treball en cadascun dels 
àmbits. Per finalitzar, es farà una posada en comú de 
les aportacions i propostes dels grups de treball.  
 
* El document s’enviarà juntament amb la confirmació 
de la inscripció a la jornada. 
 
 
Destinataris 
Professionals de l’àmbit penitenciari i de justícia juvenil: 
- Educadors socials 
- Dinamitzadors dels punts TIC 
- Docents 
- Monitors artístics i d’esports 
- Altres professionals de l’àmbit interessats en la 

incorporació de les TIC a la seva feina 
- Estudiants universitaris 
Altres professionals externs que hi estiguin interessats. 

 Programa  
 
9-9.30 h 
Acreditació i lliurament de la documentació 
 
9.30-9.45 h 
Inauguració 
Sra. Paula Montero Brasero 
Subdirectora general de Programes de 
Rehabilitació i Sanitat 
 
9.45-10.45 h 
Ponència 
Experiències europees en usos de TIC i Internet 
en activitats socioeducatives en l’àmbit 
penitenciari 
Sr. Juergen Hillmer 
Cap d’àrea al Ministeri de Justícia del Land de 
Bremen i investigador de la Universitat de 
Bremen (Alemanya) 
 
10.45-11.15 h 
Pausa   
 
11.15-11.45 h 
Presentació del document de treball 
Què aporten les TIC i Internet en les accions 
socioeducatives que es fan als centres 
penitenciaris? 
Vídeo 
L’impacte de les TIC i Internet als centres 
penitenciaris  
Presenten els membres de la comunitat de 
pràctica de TIC a l’àmbit penitenciari 
 

 12-13.30 h 
Grups de treball (a escollir) 
1. Inclusió, participació i ciutadania digital  
Sr. Xavier Capdevila Torné 
Cap de la Línia TIC i Participació Comunitària  
Sra. Maria Bobes González 
Coordinadora del Punt TIC-Òmnia dels centres 
penitenciaris, Línia TIC i Participació Comunitària, 
Representant de la Fundació Innovació per a l’Acció 
Social (FIAS)

2. L’educació formal i Internet  
Sr. Pedro Albino Hernández 
Director docent del Centre de Formació per a Adults 
(CFA) Carme Karr situat al CP Lledoners 
Sr. Joel Papió Perdigó 
Coordinador TIC del CFA Salvador Dalí situat al CP 
Quatre Camins 

2. Competències digitals, formació col·laborativa i 
sostenibilitat 
Sr. Néstor Andreu Ramírez 
Responsable de l’Àrea d’Informàtica 
Sr. Ignacio Paso Torregrossa 
Dinamitzador TIC del CP Lledoners 
Representants de l’Associació Andròmines
 
13.30-14 h 
Conclusions dels grups de treball 
Presenta i modera 
Sr. Julio Zino Torrazza
Responsable de Nous Projectes i Programes de 
Contingut Transversal, Secretaria de Serveis 
Penitenciaris i rehabilitació i de Justícia Juvenil 
(SSPRJJ) 
 
14-14.15 h  
Cloenda 
Sr. Miguel Ángel Esteban Ortega 
Cap del Servei de Rehabilitació de la SSPRJJ 

 

http://www.fundaciofias.org/joomla/
http://www.fundaciofias.org/joomla/
http://www.andromines.net/
http://www.alfadigital.info/
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