cejfe

Formació oberta

Formació d’adults i privació de
llibertat
Presentació d’un estudi sobre el dret a l’educació
a les presons catalanes
3 de novembre de 2021

Programa
9.30 h:

Inauguració: Laura Martínez Portell, directora del CEJFE.

9:45 h:

Presentació del treball: Escola i presó a Catalunya. Una radiografia del dret a l’educació a
les presons catalanes. Arnau Esteban Miralles, mestre d’adults a l’escola del centre
penitenciari de Mas Enric.

10.15 h: La formació d’adults: l’exercici d’un dret i una via de creixement personal i emancipació.
Josep-Lluís Rodríguez Bosch, formador d’adults i professor del departament de
Pedagogia Sistemàtica de la Universitat Autònoma de Barcelona.
10.45 h: La pràctica de la formació d’adults a les presons. Oportunitats i reptes. Xavier Aranda
Nicolas, ex-director docent del centre de formació d’adults de la presó Model de Barcelona
i subdirector de la presó de Dones de Barcelona.
11.00 h: La formació en el medi social. La formació d’adults privats de llibertat en règim obert.
Montserrat de Azpiazu Artigas, pedagoga jubilada de Serveis Penitenciaris.
11.15 h: Debat
11.30 h: Finalització de la jornada

Moderador: Carles Soler Iglesias, Unitat d’Investigació en Execució Penal del CEJFE

cejfe
Presentació
L’educació al llarg de la vida és un dret fonamental que ha de ser garantit durant l’empresonament i
el compliment de condemna. D’altra banda, en general, el nivell educatiu de la població penitenciaria
és més baix que el de la població general. Així, les persones que assisteixen als centres de formació
d’adults de les presons estan exercint un dret i, alhora, milloren les seves oportunitats de retorn a la
societat amb una major autonomia.
La relació entre l’escola, la presó i l’alumnat és complexa atès que es dona en un context de privació
de llibertat i on la missió de rehabilitació de la institució i l’autonomia amb la que s’ha d’exercir aquest
dret es poden veure com a contraposades des d’alguns punts de vista.
El Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada inicia amb aquesta sessió un cicle de jornades
on es presenten treballs d’interès sobre l’àmbit de l’Execució Penal realitzats per professionals que
reflexionen i amplien coneixement sobre la seva praxi.
A la jornada, Arnau Esteban, mestre de presons, presentarà el seu treball Escola i Presó a Catalunya
en el que analitza la pràctica del dret a la l’educació a les presons catalanes des de la jurisprudència i
des del treball de camp.
La jornada comptarà amb les reflexions i l’experiència des del mon acadèmic i aplicat, tant a les
presons com a la societat, per part de professionals de l’educació a les presons de règim ordinari i de
medi obert: Xavier Aranda i Montserrat Azpiazu, i amb la participació de Josep-Lluis Rodriguez,
formador d’adults i professor universitari.

Destinataris
Professionals del Departament de Justícia i del Departament d’Educació, especialment aquells
dedicats a la formació d’adults tant dintre com fora de les presons i al programes de rehabilitació i
reinserció en Execució Penal, i també qualsevol altra persona interessada.

Inscripcions i retransmissió
Aula virtual Zoom
Inscripció web. Data límit d’inscripció: 1 de novembre o fins que s’exhaureixin les places. Si el
sistema us permet fer la inscripció, estareu automàticament admesos.
L’assistència és gratuïta.
Posteriorment, es lliurarà certificat d’assistència.
El dia abans de la jornada enviarem a les persones inscrites l’enllaç per poder seguir-la en directe a
través de la plataforma ZOOM.

Les recerques i les guies publicades pel CEJFE estan disponibles a:
http://cejfe.gencat.cat/ca/recerca/cataleg

