
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

cejfe 
Eines pràctiques 
per a la gestió de conflictes,  
la reparació de danys  
i el treball transversal 
amb infants i joves 
 
Programa de Prevenció i Mediació Comunitària  

3 blocs independents 
Març – abril 2021 
 

Inscripció 
 

Les inscripcions se sol·liciten a inscripcions CEJFE. S’ha de sol·licitar una inscripció diferent 
per a cada bloc: 

- Bloc A: inscripció oberta fins al 15 de març de 2021 inclòs 
- Bloc B: inscripció oberta fins al 6 d’abril de 2021 inclòs.  
- Bloc C: inscripció oberta fins al 14 d’abril de 2021 inclòs.  

 
Rebreu una resposta a la vostra sol·licitud d’inscripció amb l’enllaç de connexió, per 
correu electrònic, uns dies abans de l’inici de l’inici de cada bloc, es donarà preferència a qui faci 
els 3 blocs. 
Nota: Per accedir a aplicatiu d’inscripcions del CEJFE: 

- Si sou usuari/ària del CEJFE i accediu per primera vegada a aquesta nova versió haureu de 
reiniciar la contrasenya i rebreu un correu a la bústia que heu indicat sempre per rebre 
notificacions del CEJFE. Un cop heu accedit, reviseu i completeu les vostres dades per garantir el 
bon funcionament i registre del vostre expedient de formació. 

- Si és la primera vegada que us inscriviu a una activitat del CEJFE, heu d’accedir clicant 
“Registres” i emplenar totes les dades requerides. Sense les dades professionals completes no 
podem garantir el tractament de les sol·licituds d’inscripció. 

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.  
 
Certificació 
 

L’activitat dona dret a certificat d’assistència, sempre que s’hagi realitzat el procés d’inscripció, es 
respectin les consignes d’acreditació a la plataforma virtual, i que s’estigui present en els diferents 
moment de verificació d’assistència. 
Cada bloc se certificarà per separat. 
 
Codis d’activitat 
 

91/601/01/21 – Bloc A 
91/602/01/21 – Bloc B  
91/603/01/21 – Bloc C 
 
 
Organització 
 

Programa de gestió del coneixement del Departament de Justicia  – cejfe.gencat.cat/compartim 
Programa de Prevenció i mediació comunitària del Departament de Justícia 

Dies i horari 
 

1r bloc: divendres 19, dimarts 23 i divendres 26 de març de 2021, de 9.30 a 12 h (connexió 9h20) 
2n bloc: dimarts 13 i divendres 16 d’abril, de 9.30 a 12 h (connexió 9h20) 
3r bloc: dimarts 20, divendres 23 i dimarts 27 d’abril, de 9.30 a 12 h (connexió 9h20) 
 
Lloc i modalitat 
 

Per cumplir amb les restriccions derivades de la situación sanitària, i alhora aconseguir els objectius 
de l’acció formativa, el CEJFE oferta aquest curs en modalitat virtual.  
Es realitzarà a través de la Plataforma Zoom. 
 

Gestió del coneixement  

https://formacio.cejfe.gencat.cat/cejfe/#/inscripcions
mailto:compartimcejfe.dj@gencat.cat
file://10.116.1.103/UFGC/NOUS%20PROGRAMES/2017/AJornades%20models%20tr%C3%ADptics%20ppt%20etc/Tr%C3%ADptic/cejfe.gencat.cat/ca/formacio/gestcon/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presentació   
 
Els objectius d’aquest curs són reflexionar, revisar i aprofundir sobre alguns aspectes 
conceptuals entorn del conflicte on es veuen involucrades la població infantil i juvenil, treballar 
el seu anàlisi i la seva gestió, i explicar les actuacions que es poden fer per abordar-lo. Es vol 
donar als i a les professionals que treballen amb infants i joves les eines que els permetin 
abordar-lo de forma pràctica i efectiva.  
En concret, la formació s’estructurarà en tres blocs, perfectament diferenciats, però 
complementaris entre ells: 

- L’anàlisi i la gestió de conflictes 
- La reparació de danys a l’àmbit professional 
- La conducció de Taules de treball transversal a l’àmbit local 

 
El curs es realitzarà en línia, combinant espais de continguts teòrics, exercicis, debats i treball 
al voltant de casos reals i concrets proporcionats pel mateix alumnat.  
 
 
Persones destinatàries 
 
Regidors/es, tècnics/iques, professionals i treballadors/es de l’administració local, 
vinculats/ades d’alguna manera al programa de Prevenció i Mediació Comunitària de la 
DGEPCJJ, amb atenció directa o vinculats/ades a la intervenció amb les persones, de les 
àrees i els serveis següents: 

- Cossos de seguretat 
- Cultura 
- Educació 
- Immigració 
- Joventut i espais joves 
- Justícia Juvenil 
- Serveis socials 

Les persones destinatàries poden treballar a qualsevol lloc de Catalunya, tot i que es donarà 
prioritat per ordre, als agents comarcals i municipals següents, així com els i les professionals 
de l’Administració autonòmica o estatal destinats/ades en aquests territoris: 

1. Consells comarcals: Alt Urgell, Baix Llobregat, La Noguera, Ripollès, La Selva 
Ajuntaments: Bescanó, Castelló d’Empúries, Hostalric, Lloret de Mar, Navàs, Osor, 
Parets del Vallès, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Quirze del Vallès, 
Vic 

2. Consells comarcals: Bages, Baix Penedès, Les Garrigues, Pla de l’Estany, Ribera 
d’Ebre, Tarragonès 

3. Consell comarcal: Maresme 
Ajuntaments: Arbúcies, Calafell, Cunit, El Vendrell, Platja d’Aro, Roda de Berà, Santa 
Cristina d’Aro, Taradell, Torredembarra 

En cas que quedin places: Altres persones interessades en l’anàlisi i gestió de conflictes, 
l’estructuració i el desenvolupament de serveis de mediació, els programes de reparació de 
danys i/o el treball transversal  dins de l’àmbit municipal. 
 
 
Formació i coordinació 
 
Robert Gimeno Vidal i Lourdes Molina Hernández 
Equip del Programa de Prevenció i Mediació Comunitària de la Direcció General 
d’Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil del Departament de Justícia 

Programa 
 
 
Bloc A: L’anàlisi i la gestió de conflictes 
 
Divendres 19 de març 
Sessió A.1: El conflicte, la seva dinàmica i eines per a la seva exploració 
 
Dimarts 23 de març 
Sessió A.2: La gestió del conflicte, l’anàlisi i el disseny de la intervenció. El Grup 
d’Intervenció Municipal 
 
Divendres 26 de març 
Sessió A.3: La intervenció en situacions de conflictes. Eines per als professionals 
 
 
 
Bloc B: La reparació de danys dins de l’àmbit municipal 
 
Dimarts 13 d’abril 
Sessió B.1: Els conceptes bàsics de la reparació de danys, els objectius i els actors 
implicats. 
 
Divendres 16 d’abril 
Sessió B.2: El procés de reparació de danys, les activitats reparadores i la seva 
organització. 
 
 
 
Bloc C: La conducció de taules transversals a l’àmbit local  
 
Dimarts 20 d’abril 
Sessió C.1: La transversalitat, els conceptes bàsics, els professionals implicats i la seva 
aplicació pràctica 
 
Divendres 23 d’abril 
Sessió C.2: La creació i conducció de Taules de treball transversal en l’àmbit municipal 
 
Dimarts 27 d’abril 
Sessió C.3: Eines facilitadores per a la conducció de Taules transversals 
 


