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LA FORMACIÓ D’ADULTS EN SEUS
PENITENCIÀRIES A CATALUNYA

Departament d’Ensenyament, 15 de setembre 2020

Centres penitenciaris
Persones adultes en els diferents centres:

Joves homes de 18 a 25: CP Joves (La Roca del 
Vallès),mòduls de joves a CP Puig de les Basses i 
a CP Mas d’Enric 

Dones des de 18 anys: CP Dones (Barcelona) i 
mòduls de dones a CP Brians 1, CP Puig de les 
Basses, CP Ponent i CP Mas d’Enric.

Homes: CP Quatre Camins (La Roca del Vallès)
CP Brians 1 (Sant Esteve de Sesrovires)
CP Brians 2 (Sant Esteve de Sesrovires)
CP Ponent (Lleida)
CP Lledoners (Sant Joan de Vilatorrada)
CP Mas d’Enric (Tarragona)
CP Puig de les Basses (Figueres)



2

9 CENTRES AL TERRITORI, 7 SSTT

• S.T. Baix Llobregat            CFA Víctor Català (CP Brians 2)

CFA Artur Martorell (CP Brians 1)

• S.T. Catalunya Central       CFA Carme Karr  (CP Lledoners)

• Consorci d’Educació de Barcelona   CFA Concepció Arenal (CP Dones)

S.T. Girona        CFA Tramuntana (CP Puig de les Basses)

• S.T. Lleida          CFA Enric Granados (CP Ponent )

• S.T. Maresme Vallès-Oriental    CFA Salvador Dalí (CP Quatre Camis)

CFA Santiago Rusiñol (CP Joves)

• S.T. Tarragona    CFA Pau Casals (CP Mas Enric)

ÀMBITS D’ACTUACIÓ SOBRE ELS INTERNS

Formació 
Reglada

Formació 
per al Món 

Laboral

Reeducació 
Reinserció 

Social

Formació per 
al Lleure, la 

Cultura i 
l’Esport
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Característiques generals  dels/les alumnes

 L’edat mitjana del conjunt de la població: 34/35 anys.
 Situacions penitenciàries diverses (preventiu, penat).
 Població estrangera que representen quasi el 60%.
 Gairebé el 75% dels interns estan relacionats amb delictes contra el 

patrimoni i contra la salut pública.
 Majoritàriament, de classe social baixa i pertanyents a famílies en 

situació de risc d’exclusió social.
 Un percentatge important presenta problemàtiques de 

drogodependència o relacionades amb toxicomanies.

 Dificultat per acceptar la relació entre  hàbits, horari, constància…

 Desconeixement de les seves capacitats i fins i tot dels seus 
interessos. 

Els alumnes : factors que afecten  l’ensenyament 

 Forta impulsivitat

 Alt nivell d’angoixa emocional

 Dificultat per desenvolupar pensaments abstractes 

 Discapacitats cognitives. (No sempre diagnosticades)

 Rigidesa conceptual

 Baixa resistència a la frustració

 Resistència al canvi

 Baix nivell d’autoestima
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Àmbit escolar-acadèmic:

 Inestabilitat emocional.

 Greus dificultats per a l’aprenentatge en una part important de la 
població.

 Pèrdues cognitives en augment en alguns casos.

 Baixa motivació, por i ansietat inicials.

 Baix o nul coneixement de la llengua catalana.

 Gran mobilitat. 

 Absentisme.

 Poca capacitat de concentració.

 Escolarització tardana i incompleta (generalment, han abandonat 
durant el període obligatori).

 De vegades, no veuen la millora de la formació com una oportunitat.

Motivació de l’alumnat

 Alumnes que volen actualitzar o ampliar els seus coneixements.

 Alumnes que volen ocupar el temps lliure en activitats formatives.

 Alumnes que volen iniciar-se en l’aprenentatge dels coneixements 
bàsics donat que a l’edat que els pertocava van haver de treballar.

 Alumnes que no han completat l’escolaritat bàsica exigida en el 
sistema educatiu ordinari per manca de motivació.

 Alumnes que veuen la necessitat d’obtenir la titulació de Graduat 
(GESO) per poder accedir al món del treball o per continuar estudis 
superiors.

 Alumnes que tenen l’escolarització com a requisit del seu Programa 
Individualitzat de Tractament (PIT).
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Factors positius als nostres centres

 La cerca de la qualitat educativa.

 El treball en equip.

 El català com a llengua vehicular i de cohesió.

 Les noves tecnologies.

 La coherència metodològica basada en el treball per competències.

 La difusió i el seguiment de les normatives educatives i penitenciàries.

 La integració al Centre Penitenciari i al territori.
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OFERTA FORMATIVA 
ESTUDIS A DISTÀNCIA I POSTOBLIGATORIS

 L’oferta formativa és la mateixa que la de qualsevol centre de formació

d’adults i es gestiona de la mateixa manera que a la resta de centres.

 És poden cursar estudis a distancia:

GES, Batxillerat, Cicles Formatius IOC

Estudis superiors UNED/UOC
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ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES

Setmanes culturals

Col·laboracions d’entitats externes

Sortides programades

Festes i celebracions (Sant Jordi, fi de curs...)

Tallers i seminaris 

Objectiu de les escoles 

Oportunitat
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Organització del Centre Penitenciari

Horari regimental/Espais

Matí

7.45: obertura cel·les

8.30: inici activitats

13.30: fi activitats

14.00: tancament cel·les

Tarda

15.00: obertura cel·les

15.30: inici activitats

19.30: fi activitats

20.30: tancament cel·les
Mòduls/Fases/Departaments (DERT, DAE, 
Departament de mares, Infermeria/Psiquiatria, 
MSOB, DMS, UMS, etc.)

- Àrees educatives

- Aules als mòduls/fases

Equips multidisciplinaris 
Jurista
Psicòleg/a (tutors)
Educador/a (tutors)
Treballador/a social
Mestre/a - professor/a
Cap de programes

Juntes de Tractament
Comandaments CP, equip tècnic i director/a 
escola.

Reunions  setmanals  per estudi i valoració de 
casos.

Informació escolar: 
-Al tutor
-A l’equip de mòdul
-A la Junta de Tractament
-Al SIPC

PIT /MII

Organització del C.P: activitats i programes

Programes de tractament (psicòlegs i educadors)
DEVI
Toxicomanies
Preparació de permisos
Control emocional/Educació per la salut
Habilitats socials/Resolució de conflictes

Activitats lúdiques i artístiques (monitors 
i educadors)

Enquadernació, ceràmica, pintura, tallers, etc.

Activitats esportives (monitors esport)

Formació reglada (Escola)

Ocupacionals
Tallers productius
Destinacions
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El SIPC (Sistema d’Informació Penitenciari Català) 

 És l’aplicatiu on trobareu tota la 
informació d’un intern. S’accedeix amb 
l’usuari i contrasenya que proporciona el 
departament d’informàtica del centre.

 Principals intervencions que haureu de fer a aquesta base de dades:

• Introducció de les altes i les baixes dels alumnes. 
Procediment:
Selecció d’interns -----Nom de l’intern----- SAM----- Activitats -----
Insereix ----- Llanterna ----- NIP ----- Data ----- Confirmar

Per la recerca d’activitat es tindrà en compte la graella següent:

El SIPC (Sistema d’Informació Penitenciari Català) 

 

 Àmbit 
 

Àrea 
 

Programa 
 

Subprograma 

Formació 
Instrumental 1, 2 
i 3 

Àmbit de la formació 
de persones adultes 

Educació per a la cohesió 
i la participació social 

Cicle de 
formació 
instrumental  

Formació 
instrumental 1, 2, 
3 

GES Àmbit de la formació 
de persones adultes 

Educació general i l’accés 
al sistema educatiu 
 

Cicle d’educació 
secundària 

Educació 
secundària 1, 2 

Llengües  Àmbit de la formació 
de persones adultes 

Educació per a la cohesió 
i la participació social 

Llengua catalana Llengua catalana 
1,2 

PPAS Àmbit de la formació 
de persones adultes 

Educació general i l’accés 
al sistema educatiu 
 

Preparació per a 
les proves 
d’accés 

Accés a cicles 
formatius de grau 
superior 

Cicles Formatius Àmbit de la formació 
de persones adultes 

Educació general i l’accés 
al sistema educatiu 
 

Cicles Formatius Cicles Formatius 
de Grau Mitjà, 
Superior 

Batxillerat Àmbit de la formació 
de persones adultes 

Educació general i l’accés 
al sistema educatiu 
 

Batxillerat Batxillerat 1, 2 

Anglès 1 Àmbit de la formació 
de persones adultes 

Educació per adquirir 
competències 
transprofessionals 
 

Llengua 
estrangera 

Anglès 1 

COMPETIC Àmbit de la formació 
de persones adultes 

Educació per adquirir 
competències 
transprofessionals 
 

COMPETIC COMPETIC Inicial, 
1, 2. 
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El SIPC (Sistema d’Informació Penitenciari Català) 

• Agenda de tractament

 És un instrument de generació, registre i consulta de la informació
obtinguda en la intervenció amb els interns per a ser consultada pels
professionals del centre penitenciari i d’altres centres on sigui traslladat
l’intern i pels professionals de la DGSPR (Direcció General de Serveis
Penitenciaris i de Rehabilitació). Per tant, s’ha de tenir cura amb el
tractament de la mateixa, introduint només dades que siguin rellevants pel
col·lectiu.

 Des de l’escola s’ha d’informar:

- De l’inici i fi de l’activitat, explicant els motius.

- Dels canvis de grup, de nivell, d’horari.

- Si promocionen o baixen de nivell després d’una Junta 
d’avaluació.

- Quan obtinguin titulacions.

- Quan es produeixin fets positius o negatius rellevants.

- Seguiment  periòdic de l’alumne i quan sigui traslladat de centre.

Gestió de la informació

És molt important portar actualitzada tota la informació per tal
de contribuir a la fiabilitat del sistema i per no interferir en la
feina d’altres professionals. A més a més, i pel que fa a les
altes i baixes, també es tindrà en compte que durant la
primera setmana de mes, des de la UPE (Unitat de Planificació
Educativa) de la DGSPR, es fa la recollida de dades per a
l’estadística de participació escolar.

S’ha de ser rigorós i honest a l’hora de plasmar la informació,
sense tenir en compte qüestions personals ni subjectives i
mostrar coherència per tal que les dades siguin coincidents.
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QÜESTIONS A CONSIDERAR:MESURES DE SEGURETAT

ALUMNES
LOPD: no donar informació dels interns a l’exterior, 
ni a d’altres interns. 
No treure fora del centre informació en paper 
(llistats, fitxes bàsiques, fotos).
Respectar el dret a la intimitat (no fer ús d’imatges, 
gravacions, sense la seva autorització signada).
Altres: incompatibilitat entre alumnes.

PERSONAL
Identificació: personal i de col·laboradors puntuals.
No donar dades personals.
No donar dades dels companys.
Tenir especial cura del que es comparteix a les 
xarxes socials. 
No donar informació sobre els acords de valoració 
de casos ni del sentit del vot.

QÜESTIONS A CONSIDERAR:MESURES DE SEGURETAT

MATERIAL (a les aules i a tot el centre)

Objectes no permesos (aparells multimèdia
personals, menjar, eines, etc.)

Material audiovisual (ús d’imatges)

Informar dels desperfectes del material i
instal·lacions del centre.

Ús dels sistemes de seguretat (polsadors
/càmeres)

Material específic susceptible de ser perillós
(tisores, cúters, compassos, cablejat, etc.)
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INFORMACIÓ RELACIONADA AMB EL COVID-19

A més de la normativa dels Departaments de Salut i Educació que afecten a les 
actuacions que es porten a terme en els nostres centres educatius, s’ha de tenir 
en compte el document Mesures durant la fase de represa als Centres 
Penitenciaris de 10 de juliol, modificades el 20 de juliol de la Secretaria de 
Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima.

CONSIDERACIONS FINALS

Conèixer i respectar LA NORMATIVA   
PENITENCIÀRIA i els acords   

presos a les NOFC

Consultar EQUIP DIRECTIU  
ESCOLA / Centre
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