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El paper del professional de l’educació social a
presons
DURADA: 20 h
DATES: dies 4, 7, 11 i 14 de març de 2022, al matí
LLOC: la 1a i la 4a sessions seran a la Model de Barcelona, mentre que la 2a i la
3a seran en un centre penitenciari per determinar.

INTRODUCCIÓ
Aquest curs està destinat a persones a qui els interessi conèixer de primera mà
com és el dia a dia d’aquesta professió en una presó.
Les educadores socials de centres penitenciaris us proposem un formació
basada en la pràctica diària.
A través d’un recorregut per les diferents àrees de treball i diverses
competències que ha de posar en marxa el professional de l’educació social a
presons, contextualitzarem l’àmbit i l’objectiu de la institució, el model
d’intervenció que posa la mirada en allò que podem afavorir i acompanyar per
tal de generar canvis que promoguin el desistiment delictiu i la reinserció.
També farem una breu pinzellada de com avaluarem els casos, en què ens
fixarem i com això es trasllada a un informe tècnic per poder proposar itineraris
d’inserció.
Intentarem centrar la mirada en allò que podem fer i volem ser com a
educadors tant en relació amb les persones privades de llibertat com cap a la
institució i l’encàrrec social que tenim a les nostres mans.
FORMADORES
Raquel López, educadors social al Centre Penitenciari Quatre Camins
Anna Maria Torres, educadora social al Centre Penitenciari Quatre Camins
Anna Maria Sanjuan, educadora social. Subdirecció General de Programes de
Rehabilitació i Sanitat.
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OBJECTIUS
•
•

Conèixer el context de presons.
Adquirir coneixement pràctics sobre la figura de l’educador/a social en
l’àmbit de presons.

METODOLOGIA
La metodologia que emprarem serà mitjançant dinàmiques grupals i posant-vos
casos pràctics perquè us pugueu posar en la pell d’un professionals de
d’educació social de presons.

CONTINGUTS
Marc contextual: organigrama, estructura d’un Centre Penitenciari, missió,
classificacions i model d’intervenció.
Paper del professional de l’educació social a presons: com a gestor de
recursos, en l’atenció individual, en programes grupals i intervenció
especialitzada, com a dinamitzadors d’activitats socioculturals, en la
coordinació i la gestió de la informació.
Eines d’aproximació a la comunitat: eines disponibles, el medi obert,
l’educador en aquest context.

