
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Presentació                                                                                                  

En primer lloc es presentarà del treball  Good Practice Collection  elaborat  pel  Family 
Relations Expert Group en  l’experiència professional dins el marc de The European 
Organisation of Prisons and Correctional Services (EuroPris). 
Seguidament, la Tuija Muurinen exposarà el programa Le’ts talk to children que es 
porta a terme a Finlàndia amb les famílies de persones internes que es troben 
complint condemna des del Medi Obert.  

A continuació, professionals de la intervenció social de l’àmbit de l’execució penal  a 
Catalunya exposaran el projecte del Grup de Participació d’educació i responsabilitat 
parental . 

Finalment, està previst que un grup de treballadores socials presentin un producte que 
han elaborat d’intervenció grupal amb famílies. 

 

 

Finalment, està previst que un grup de treballadores socials presentin un producte que 
han elaborat d’intervenció grupal amb famílies. 

La intenció de la jornada és inspirar projectes de millora i potenciar la visualització de 
les famílies, sobretot dels menors com a figures protagonistes. 

 

 
                                                                                      

Programa 

8.45 - 9 h Acreditació 
 

9 - 9.15 h Presentació 

Núria Clèries Nerín 

Directora del Centre d’Estudis Jurídics i Formació 
Especialitzada 

Amand Calderó Monfort 

Director General de Serveis Penitenciaris 
 

9.15 - 10.45 h Ponència  

Experiències amb famílies a l’àmbit europeu: Good 

Practice Collection 

Núria Pujol .Treballadora social i gestora de 

participació al Centre Penitenciari Brians 2 

Tuija Muurinen .Treballadora social, senior 

instructor de Vanaja Open prison de Finlàndia, 

desenvolupa la seva feina en un centre obert que 

atén a les famílies de les persones que estan 

complint una mesura d’execució penal. 

Programa Let’s talk to children 

Tuija Muurinen 
 

Inscripció  

L’heu de sol·licitar al formulari d’inscripció. Data límit 
d’inscripció: 14 d’octubre. Posteriorment es lliurarà certificat 
d’assistència. 
Les vostres dades s’incorporaran a les bases de dades del 
CEJFE.  
Podeu fer les vostres inscripcions en el següent enllaç: 

Compartim 

XIII Jornada de Treballadors Socials del  
Departament de Justícia. Creixem en el treball amb les famílies 

(90/2/4/18) -- 17 d’octubre de 2018  
 

Destinataris   

- Treballadors socials del Departament de Justícia i 
d’altres administracions 
- Altres professionals i estudiants interessats 

10.45 - 11.15 h Pausa 
 

11.15 - 12.45 h Ponència 
Experiència del Grup de gestió d’Educació i  responsabilitat 
parental   
Berta Balagué  

Treballadora social del CP Brians 2 
 

12.45 - 13.45 h Ponència 

Presentació del document Programa Marc d’Intervenció Grupal 
amb Famílies  
Begoña Doncel Muriano Lázaro 

Treballadora social del CP Joves i e-moderadora de la 
comunitat de pràctica (CoP) d’intervenció grupal en famílies 
 

Elena Sorribes Soto 

Psicòloga especialista en la gestió de grups i persones. Màster 
en autolideratge i conducció de grups, Universitat de Barcelona 
i experta de la CoP d’intervenció grupal 
 

13.45 - 14 h Cloenda 
 

Lloc de realització: 

Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada.  

Ausiàs Marc, 40, Barcelona 

Ausiàs Marc, 4008010 Barcelona 

https://www.europris.org/
https://www.europris.org/
https://serveiscentrals.justicia.gencat.cat/CEJFE/AppJava/iniciInscripcio.do?reqCode=iniciInscripcio&cejTipusInscripcio.tipusInscripcio=PCGC

