
 

ORIENTACIONS GENERALS PER A L’ACCIÓ EDUCATIVA DELS CENTRES DE 

FORMACIÓ D’ADULTS EN SEU PENITENCIÀRIA DURANT EL PERÍODE DE 

CONFINAMENT 

 
Davant la complexa i peculiar situació de confinament, des del Departament d’Educació es 

proposen un conjunt d’orientacions i recomanacions d’àmbit molt general per facilitar la relació 

entre els claustres dels centres educatius i els centres penitenciaris a on estan ubicats i així 

poder contribuir, en la mesura que sigui possible, a l’acompanyament en el procés 

d’aprenentatge de l’alumnat.  

Des del Departament de Justícia i el Departament d’Educació estem treballant conjuntament 

per adoptar les mesures més adequades en cada moment i evitar possibles accions 

descoordinades. Aquestes orientacions són un primer punt de partida a partir del qual es 

proposaran properament actuacions més concretes i coordinades entre ambdós 

departaments.  

Cal destacar i posar de manifest que la situació és molt diferent i particular en cada centre, i 

que la situació en els àmbits penitenciaris es troba en un moment molt complex. Per tant, en 

aquest sentit, aquestes orientacions generals d’acció educativa durant aquest període 

extraordinari de confinament hauran de concretar-se i desenvolupar-se en cada centre d’acord 

amb les seves circumstàncies i possibilitats, i sempre de forma coordinada amb el centre 

penitenciari. 

En aquesta línia, es donen les orientacions generals següents: 

• S’ha demanat al Servei de Rehabilitació del Departament de Justícia que cada centre 

penitenciari pugui designar una persona per establir un canal de comunicació i 

coordinació entre el centre penitenciari i el centre educatiu, i així evitar una dispersió 

de la informació. La persona que actuarà en nom del centre de formació d’adults serà 

el director/a del centre. Aquesta tasca consistirà a coordinar i treballar la possibilitat de 

donar resposta a les necessitats educatives que presentin els interns dins del marc 

d’excepcionalitat que ens ocupa. Aquesta coordinació es fa més imprescindible tenint 

en compte que l’equip docent no disposa en aquests moments, donades les 

circumstàncies de confinament, de les dades de l’alumnat que està estudiant . 

 

• Des del claustre i la direcció dels centres de formació d’adults s’oferiran recursos útils 

i materials didàctics per a facilitar la continuïtat formativa als interns. Aquets recursos 
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i materials es posaran a disposició dels professionals dels centres penitenciaris que 

estan en contacte amb ells. Hi haurà recursos de base i altres recursos, segons les 

demandes de cada centre penitenciari. L’ús d’aquests possibles recursos ha de ser 

decidit i prioritzat pels professionals encarregats del centre penitenciari, que són els 

que coneixen la situació i necessitats en cada moment.  

• Els equips docents posaran a disposició dels responsables en el centre penitenciari 

els materials educatius necessaris per a l’alumnat intern que es troba cursant 

ensenyaments en el centre de formació d’adults i, especialment, el graduat en 

educació secundària, per afavorir la continuïtat dels cursos. Així mateix, es realitzarà 

el seguiment i propostes de millora de les activitats realitzades per aquest alumnat que 

des del centre penitenciari es puguin trametre en format digital al professorat. Per 

aquest motiu, es demana al Departament de Justícia que faciliti a l’equip docent l'accés 

telemàtic als directoris del centre de formació d’adults on hi ha les carpetes de gestió i 

materials del CFA. 

 

• Els centres de formació d’adults en seu penitenciària que ho sol·licitin podran tenir 

accés a mòduls de GESO de l’IOC a través de la seva plataforma Moodle i així ampliar 

la seva bateria de recursos. 

 

• Per a aquell alumnat que es troba realitzant ensenyaments a distància (UOC, IOC, 

UNED...) es procurarà, sempre que sigui possible, que el centre penitenciari faciliti 

l’accés als recursos que habitualment utilitza aquest alumnat. La persona del centre 

educatiu responsable de l’acompanyament d’aquest alumnat donarà el suport 

telemàtic que des del centre penitenciari se li requereixi relacionat amb 

l’assessorament i la informació pedagògica necessària per facilitar la continuïtat en els 

estudis.  
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