Inscripció

Organització

L’heu de sol·licitar al formulari d’inscripció
[bit.ly/inscCompartim1] fins al 14 d’octubre de 2018
inclòs. Al formulari, recordeu-vos de respectar les
instruccions per comunicar les vostres dades que
s’indiquen a l’aplicatiu, per garantir un bon funcionament
de la gestió de les activitats formatives.

cejfe.gencat.cat/compartim

Si trobeu dificultats per fer la sol·licitud d’inscripció en
línia, podeu contactar amb l’Àrea d’Innovació i Gestió
del Coneixement enviant un missatge a
compartimcejfe.dj@gencat.cat indicant a l’assumpte del
missatge el nom de l’activitat a la qual sol·liciteu la
inscripció.

Codis

Les places són limitades. Rebreu una resposta a la
vostra sol·licitud per correu electrònic uns quants dies
abans de l’activitat.

twitter.com/cejfe
#MediObertJJ

CEJFE: 90/02/07/2018
FFC: 11727
Activitat finançada pel Fons de formació contínua
de Catalunya

Dia i hora
Dimarts 16 d’octubre de 2018, de 9.15 a 14.15 h

Tractament de dades
Les vostres dades s’incorporaran a les bases de dades
del CEJFE que 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. Podeu exercir els vostres drets
d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, escrivint a
compartimcejfe.dj@gencat.cat.

Lloc
Centre d’Estudis Jurídics
i Formació Especialitzada
Carrer Ausiàs Marc, 40
08010 Barcelona

Programa Compartim
de gestió del coneixement

XI Jornada de Medi Obert
de Justícia Juvenil
Les experiències
en la vida de l’adolescent

Coordinació de la jornada
Certificació
L’activitat dona dret a certificat d’assistència.

M. Àngels Artacho Matés
Tècnica de l’Àrea de Medi Obert

©MeriArtacho CC BY 4.0 2018

Barcelona
16 d’octubre de 2018

Presentació

Cal garantir que qualsevol adolescent pugui comptar,
en un moment complex del seu recorregut, amb un
adult proper i positiu, en un espai de normalitat i
quotidianitat, sense haver de sentir-se “malalt” de res
ni patir intromissions innecessàries en la vida que està
construint. (Jaume Funes)
L’objectiu d’aquesta jornada és compartir un espai on
reflexionar, aprendre i conèixer diferents intervencions
que ajuden a crear la relació educativa entre el menor
o jove i el tècnic de medi obert de Justícia Juvenil.
Tal com diu J. Funes, Les idees neixen de compartir.

Destinataris (per ordre de prioritat)
- Professionals dels equips de medi obert de Justícia
Juvenil
- Professionals de l’Àrea de Medi Obert
- Altres professionals i estudiants universitaris
interessats

Programa
9.15-9.30 h
Acreditació
9.30-9.45 h
Inauguració
Núria Clèries Nerín
Directora del Centre d’Estudis Jurídics i Formació
Especialitzada
Pilar Heras Trias
Directora general d’Execució Penal a la Comunitat
i Justícia Juvenil

9.45-10.15 h
Presentació del procés de treball de la comunitat de
pràctica (CoP) de medi obert de Justícia Juvenil
El treball col·laboratiu de la CoP: aprenentatge
experiencial
Sergi Navarro González
Psicòleg de l’Equip de Medi Obert (EMO) de Tarragona i
e-moderador de la CoP
Sara Repiso Amigo
Tècnica de Medi Obert de l’EMO de Tarragona i emoderadora de la CoP
10.15-11.15 h
Presentació del producte de la CoP transversal
Educ@ TiP: foment d’un bon ús de les tecnologies i
les pantalles per part dels joves
“Tens un tic amb les TIC”
Patricia C. Mazzucchelli
Experta en pedagogia apreciativa i educomunicació (Ondina
de Menorca), e-professora del Projecte europeu
ECOLearning
Bochra Haiji Ech-Habri
Tècnica de medi obert de l’EMO de Tarragona
11.15-11.45 h
Pausa

11.45-12.15 h
Presentació
El Grup Educatiu de Girona (GEG)
Marta Seguí Anoll
Coordinadora del GEG
Yolanda Romero Morales
Educadora del Grup Educatiu Girona
12.15-13 h
Presentació
El projecte Prova. Una experiència a medi obert
Ruben David Fernández Carrasco
Professor de psicologia social del Departament de
Psicologia Social i Psicologia Quantitativa de la
Universitat de Barcelona
Fina Tapias Caus
Tècnica de l’EMO de Barcelona 3
13-14.15 h
Ponència
Adolescents en medi obert: algunes reflexions des
de l’ètica
Begoña Roman Maestre
Doctora en filosofia i professora de la Universitat de
Barcelona
Presenta
Josep Gispert Pujol
Cap de l’Àrea de Medi Obert de la DGEPCJJ

Retransmissió de la jornada
La jornada es gravarà i a partir del 17 d’octubre podreu
accedir als vídeos al canal de Youtube del
Departament de Justícia, llista de reproducció
Compartim 2018.

Material didàctic
Trobareu el material didàctic de la jornada al web del
CEJFE (Apartat Formació>Compartim>Àmbit justícia
juvenil> Medi Obert) uns dies després de la jornada.

