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Previ a la MP



1.961 menors i joves atesos

Execució penal

8.367 interns   5.219 funcionaris

11.952 víctimes ateses

7 CE

5 OAVD

9 CP

4 CO

Centre educatiu 284

Grup educatiu 15

Medi Obert 61

Places Educació social

Centre penitenciari 272

Oficina d’Atenció al a 
Víctima del Delicte 3



26 Centre penitenciari

Processos de selecció educadors/es socials 2020

22 Centre educatiu 

4   Grup educatiu

11 Medi Obert

1 Oficina Atenció a la Víctima

26 Borsa substitucions

64

90



Recerca: validació de l’entrevista per competències

▪ Les persones que han superat l’entrevista de selecció desenvolupen
correctament la seva feina en el lloc de treball?

▪ L’entrevista ha estat capaç de predir les fortaleses i debilitats del/a
treballador/a en el lloc de treball?

ENTREVISTA

AVALUACIÓ 

DEL LLOC DE 

TREBALL

BORSA 

SUBSTITUCIONS 

ESTIU 2019



Recerca: resultats

• Classifica correctament quasi el 90%

• Selecció dels professionals més idonis, alhora que
també ens aporta informació respecte del seu nivell
d’assoliment en les diferents competències.

• 86% supera entrevista i avaluació de l’acompliment

• 84% s’incorporaria en llocs vacants

• Major competència en entrevista: Comunicació i influència

Treball en equip

Tolerància a la pressió



http://phobos.xtec.cat

Competència professional: conjunt de coneixements 
(saber) comportaments (saber fer) i valors (saber ser) 
que promouen l’excel·lència en la pràctica professional. 



https://pixabay.com

Un model de competències creat a 
partir de l’experiència de 

professionals 



Ref: https://gcaptain.com/the-costa-concordia-parbuckling-in-pictures/ 

El bon maneig dels comportaments 
condueix a l’excel·lència i redueix la 

mala praxi 



El resultat: una guia de competències 
i formació especialitzada en l’àmbit 

d’execució penal 



Logo

Nom

Estructura de les fitxes de la guia  



Competències comunes
1 Competència institucional
2 Comunicació
3 Prevenció i resolució de conflictes
4 Organització i gestió del temps
5 Coordinació i treball en equip
6 Iniciativa i creativitat
7 Tolerància a la pressió
8 Gestió de la informació

Competències amb singularitats 
específiques per àrees de treball: Atenció 
a la víctima, Centres penitenciaris i 
Justícia juvenil
9 Planificació d’accions educatives
10 Acció educativa

https://southsoundbusinesssummit.com



Enllaços relacionats: 

Vídeo Professionals de l’Execució Penal a Catalunya

https://www.youtube.com/watch?v=VGXZ-1s9roQ

Guia de competències i formació

http://cejfe.gencat.cat/ca/publicacions/guies

Recerca de referència

http://cejfe.gencat.cat/ca/recerca/cataleg/crono/2021/validesa-
predictiva-entrevista-competencies/index.html

Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada

http://cejfe.gencat.cat/ca/inici/

Departament de Justícia (Àmbits d’actuació)

http://justicia.gencat.cat/ca/inici/

Canal Youtube Departament de Justícia

https://www.youtube.com/user/departamentjusticia
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