Inscripció
La inscripció és gratuïta. L’heu de sol·licitar al formulari
d’inscripció [http://bit.ly/1fciOb6] fins al 21 de novembre
de 2016 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.
Si trobeu dificultats per fer la sol·licitud d’inscripció en línia, podeu
contactar amb Formació Directiva i Nous Programes enviant un
missatge a npf@gencat.cat amb les dades següents:
- Assumpte del missatge: nom de l’activitat formativa
- Nom i cognoms (1r i 2n) tal com consten al vostre document oficial
d’identitat
- Número de DNI (amb lletra), passaport (amb país d’emissió) o NIE
- Estudis/formació (filòleg, psicòleg, etc.) i professió exercida
actualment o càrrec ocupat (professor, dissenyador, cap de secció,
etc.)
- Si treballeu al Departament de Justícia, direcció general de la qual
depeneu (per ex., DGEPCJJ); si treballeu en algun altre
departament de la Generalitat o en una altra administració,
preciseu-ne el nom complet
- Nom exacte i complet del lloc de treball (per ex., Unitat de
Planificació) sense abreviatures ni sigles, indicant àrea, unitat, etc.
- Adreça completa de la feina: codi postal, apartat de correus, etc.
- Telèfons de contacte (fix de la feina i mòbil)
- Adreça individual de correu electrònic de la feina (per rebre-hi
correctament les notificacions personals relatives a l’activitat a què
us inscriviu)
A més, ens és molt útil per poder mantenir el contacte que ens
comuniqueu les vostres dades personals:
- Adreça del domicili (amb codi postal)
- Telèfon fix
- Adreça de correu electrònic

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.

Organització
justicia.gencat.cat/compartim
twitter.com/compartim
#resilienciènciamenors

Codi
90/02/14/2016

Programa Compartim
de gestió del coneixement

Dia i hora
Divendres 25 de novembre de 2016, de 9.15 a 14.15 h

Lloc
Auditori de la Ciutat de la Justícia
Gran Via de les Corts Catalanes, 111
08075 Barcelona
Nota per a l’accés
Cal presentar un document oficial d’identitat amb
foto per entrar al recinte de la Ciutat de la
Justícia.

II Jornada dels Equips
Tècnics de Menors:
Assessorament,
Mediació/Reparació
i Atenció a la Víctima
Resiliència en víctimes
i menors infractors

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.

Barcelona
25 de novembre de 2016

Presentació

Programa

Els tècnics d’assessorament i els mediadors de
Justícia Juvenil presenten els productes del treball
col·laboratiu realitzat durant l’any 2016, centrats en
l’informe sobre els infractors i el mapatge del conflicte
amb les víctimes, respectivament.
Ser víctima d’un delicte suposa viure una situació de
vulnerabilitat, que de vegades costa de superar. Els
infractors, sovint, també han passat per situacions de
patiment que no han sabut com gestionar.
La resiliència és un conjunt de capacitats i condicions
que permeten a les persones que les desenvolupen
recuperar-se i sortir reforçades d’una experiència
traumàtica.
Desenvolupar les capacitats de resiliència ajuda els
adolescents i els adults, tant si són infractors com
víctimes, a iniciar un procés de reconstrucció i reparació
imprescindible per seguir de manera saludable les
dinàmiques canviants de la seva vida.
Es pot aprendre a ser resilient? De què depèn que
unes persones presentin desajustaments emocionals i
socials desprès de passar per circumstàncies negatives
i altres no? Com són les persones resilients? Què es pot
fer per enfortir les capacitats resilients en els joves
infractors i en les persones que han estat víctimes d’un
delicte?
Durant la jornada es plantejarà la resiliència des del
punt de vista de la psicologia i de la neurociència, i es
tindrà l’oportunitat de debatre amb dos especialistes en
la matèria.

9.15-9.30 h
Acreditació i lliurament de la documentació
9.30-9.45 h
Presentació
Pilar Heras Trias
Directora general d’Execució Penal a la Comunitat i de
Justícia Juvenil (DGEPCJJ)
Jesús Martínez Marín
Responsable de Formació Directiva i Nous Programes
del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada i
del programa Compartim de gestió del coneixement

- Professionals dels equips tècnics de menors de
Catalunya del Servei de Mediació i Assessorament
Tècnic (SMAT) de la DGEPCJJ
- Altres professionals de la DGEPCJJ
- Altres professionals del Departament de Justícia
- Fiscals i jutges de menors i altres professionals de
l’Administració de justícia
- Altres professionals i estudiants universitaris
interessats en el tema de la resiliència

Presenta
Carlota Soriano Pozo
Tècnica d’assessorament de l’SMAT

9.45-10.30 h
Presentació del producte de treball col·laboratiu de
la comunitat de pràctica d’assessorament tècnic de
menors (CoP ATM)
El genograma: actualització i unificació de la
representació a l’informe
Núria Espot Faixa
Olga Peret Gasia
E-moderadores de la CoP ATM

12.30-14 h
Espai de tertúlia entre els ponents i debat
Resiliència
J. Francisco Duque Colino
David Bueno Torrens

Presentació del procés de treball col·laboratiu de la
CoP de mediació penal juvenil (CoP MPJ)
Mapatge del conflicte: perspectiva de la víctima
David Garreta Muniello
Laura Sánchez Martínez
E-moderadors de la CoP MPJ

14-14.15 h
Cloenda
Joan Abad Esteve
Gerent territorial de Barcelona Ciutat i l’Hospitalet de
Llobregat del Departament de Justícia
Montserrat Cima Mollet
Cap del Servei de Mediació i Assessorament Tècnic
de la DGEPCJJ

10.30-11 h. Pausa
Destinataris (per ordre de prioritat)

11.45-12.30 h
Ponència
El cervell juvenil: a mig camí entre un passat inevitable
i un futur encara obert
David Bueno Torrens
Professor de biologia de la Universitat de Barcelona,
especialista en neurociència, investigador del Grup de
Biologia i Genètica del Desenvolupament

11-11.45 h
Ponència
Las capacitats resilients
J. Francisco Duque Colino
Psicòleg clínic de l’Hospital General Universitari
Gregorio Marañón de Madrid
Presenta
Pilar Fuertes Bertolín
Tècnica de víctimes de l’SMAT

Presenta i modera
Francisco Jodar Martínez
Tècnic de víctimes de l’SMAT

Retransmissió de la jornada
La jornada s’enregistrarà i a partir del 28 de novembre
de 2016 podreu accedir als vídeos a cejfe.tv.
Material didàctic
Trobareu el material didàctic de la jornada al web del
CEJFE (Apartat Formació>Compartim>Àmbit penal>
CoP Assessorament tècnic de menors i mediació penal
juvenil) a partir de l’endemà de la jornada.

