Inscripció

Organització

La inscripció és gratuïta. L’heu de sol·licitar al formulari
d’ inscripció [http://bit.ly/1fciOb6] fins al 26 de març de
2017 inclòs. Al formulari, recordeu-vos de respectar les
instruccions per comunicar les vostres dades que
s’indiquen a continuació per a la inscripció per correu
electrònic.

justicia.gencat.cat/compartim

Si trobeu dificultats per fer la sol·licitud d’inscripció en línia, podeu
contactar amb Formació Directiva i Nous Programes enviant un
missatge a compartimcejfe.dj@gencat.cat.

Codi

Tractament de dades
La base de dades del CEJFE és d’ús estrictament intern.
Les vostres dades personals no es comunicaran a tercers,
només es faran servir per enviar-vos les notificacions
relatives a les activitats del CEJFE.
Les places són limitades. Rebreu una resposta a la
vostra sol·licitud per correu electrònic uns quants dies
abans de l’activitat.
L’activitat dóna dret a certificat d’assistència.

twitter.com/compartim
#CentresJJ

CEJFE: 90/02/07/2017
Dia i hora

Programa Compartim
de gestió del coneixement

Dimecres 29 de març de 2017
Lloc
Centre d’Estudis Jurídics
i Formació Especialitzada
Carrer Ausiàs Marc, 40
08010 Barcelona

VIII Jornada de Centres de
Justícia Juvenil
Guiatge de la intervenció
educativa

Barcelona
29 de març de 2017

Presentació

Programa

Enguany la comunitat de pràctica de Justícia
Juvenil (CoP JJ) ha seguit treballant de manera
col·laborativa en l’elaboració i finalització
de la Guia per a la implementació d’activitats
d’intervenció educativa en centres educatius de
justícia juvenil, des del punt de vista del contingut
i millora de la guia.

9.15 - 9.30 h
Acreditació

Durant aquesta Jornada es donaran a conèixer
els aspectes metodològics de la intervenció
educativa i s’abordarà la utilitat de la Guia com un
instrument pràctic de l’activitat diària dels centres.
Posteriorment, es realitzaran dues ponències per
presentar dues activitats d’èxit que es realitzen en
l’actualitat als centres educatius de l’Alzina i Can
Llupià.
Finalment, Jorge Wagernsberg farà una ponència
i s’obrirà un torn de paraules i dubtes per acabar
de debatre.

9.30 - 9.45 h
Presentació
Gabriel Capilla Vidal
Director del Centre d’Estudis Jurídics i Formació
Especialitzada
Pilar Heras Trias (per confirmar)
Directora general d’Execució Penal a la Comunitat
i Justícia Juvenil (DGEPCJJ)
9.45 - 10.30 h
Presentació del producte de treball col·laboratiu
de la comunitat de pràctica de justícia juvenil
Guia per a la implementació d’activitats i programes
d’intervenció educativa als centres educatius de
Justícia Juvenil
Georgina Neira Agost
Educadora social del Centre Educatiu (CE) Can
Llupià

Destinataris
- Educadors socials de centres educatius
- Altres professionals de l’àmbit de justícia juvenil
- Educadors socials d’altres àmbits
- Estudiants d’educació social

Margarita Llauger Ribas
Pedagoga de la Unitat de Programes i Innovació de
la DGEPCJJ
10.30 – 11 h
Pausa

11 – 12 h
Ponència
Programa de gestió de conflictes alternatius
entre joves infractors
Marta Hernández Pérez i Raquel Rodriguez
Silva
Educadores socials del CE L’Alzina
Ponència
Projecte de treball amb gossos
Mayra Mateu López
Educadora social del CE Can Llupià
12 - 13 h
Ponència
Jorge Wagensberg Lubinski
Físic divulgador de la ciència, primer director del
CosmoCaixa, professor de la Universitat de
Barcelona i especialista en museografia
científica
13 - 13.30 h
Debat i cloenda
Javier González Pinedo
Cap del Servei de Centres Educatius de la
Direcció General d’Execució Penal a la
Comunitat i de Justícia Juvenil

