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FORMACIÓ ESPECÍFICA PERSONAL 
PENITENCIARI 2019 

AGRUPACIÓ PRESONS CCOO 

INSCRIPCIONS OBERTES: 27 febrer a 15 març 

  

 Companys i companyes, 

L’Agrupació de personal penitenciari de CCOO anem oferint als treballadors 
penitenciaris des de Comissions Obreres una sèrie de cursos que pretenen pal·liar 
l’escassa oferta formativa actualment plantejada per l’Administració, de manera 
descentralitzada, dinàmica, impartida per professionals propis dels nostres centres i 
oberta als treballadors penitenciaris amb independència del lloc de treball ocupat en 
l’actualitat. És aquest motiu el que ens mou per donar una formació de qualitat i 
sense cost com un servei més del nostre sindicat. 

Aquests cursos que teniu a les mans, són fruit de l’esforç, la il·lusió, la constància i 
l’oferiment d’uns professionals que mitjançant uns materials propis i reconeguts 
imparteixen aprofundint en les necessitats formatives del conjunt dels treballadors. 

 Informem que aquestes accions formatives no són compensables dins de 
les 40 hores de formació donat l’actual context restrictiu en matèria de 
formació adoptat per la Secretaria de Mesures Penals. Si valides i 
valorables per procediments de promoció, concursos i altres 
procediments administratius. Tots els cursos permetran en cas de 
superació de les proves o exercicis l'obtenció del certificat 
d'aprofitament. 

 PROCEDIMENT INSCRIPCIÓ: Presentem els següents cursos 
semipresencials i en línia als que us podreu inscriure telemàticament del 
27 de febrer al 15 de març.                                                                              
                                                                                                                            
Caldrà:                                                                                                                
                                                                                                                            
 - Descarregar formulari i enviar per correu electrònic a la 
direcció sectorgene@ccoo.cat la sol·licitud reenviant la fitxa 
corresponent ADJUNTA amb les vostres dades (nom, cognom, nº dni, 
correu, centre de treball i telèfon) marcant els cursos sol·licitats i per 
ordre correlatiu de prioritat (1 al 11) als que us voleu preinscriure. 

mailto:sectorgene@ccoo.cat
https://agrupaciopresons.ccoo.cat/wp-content/uploads/sites/75/2019/02/Formulari-dinscripcio-1.docx
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La inscripció definitiva es confirmarà a partir del 18 de març als cursos online i del 15 
de març als semipresencials.   

Les vostres dades s’introduiran en la plataforma comunicant-vos telemàticament el 
vostre usuari i claus per la gestió del curs en la plataforma informant de tot el 
contingut, calendari o jornades i especificitats. 

Per qualsevol dubte contacteu amb els membres de la secció sindical del vostre 

centre o amb l’Agrupació al 934812834.  

 

https://agrupaciopresons.ccoo.cat/formacio-especifica-personal-

penitenciari-2019-agrupacio-presons-ccoo-inscripcions-obertes-27-

febrer-a-15-marc/ 

 

 

https://agrupaciopresons.ccoo.cat/formacio-especifica-personal-penitenciari-2019-agrupacio-presons-ccoo-inscripcions-obertes-27-febrer-a-15-marc/
https://agrupaciopresons.ccoo.cat/formacio-especifica-personal-penitenciari-2019-agrupacio-presons-ccoo-inscripcions-obertes-27-febrer-a-15-marc/
https://agrupaciopresons.ccoo.cat/formacio-especifica-personal-penitenciari-2019-agrupacio-presons-ccoo-inscripcions-obertes-27-febrer-a-15-marc/
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CURSOS EXCLUSIUS DE CCOO PER PERSONAL PENITENCIARI 2019 

  

CODI 001 

“La interacció comunicativa com a recurs principal en la solució dels conflictes a les presons” 

Durada: 30 h 

Semi-presencial 

(Sessió presencial 02/04/2019 de 16:30 a 

20:30 a Via Laietana, Barcelona) 

02 d’abril/06 de maig 

2019 

Títol: Avaluació i certificació mitjançant prova, 

assistència i aprofitament. 

 

CODI 002 

“Introducció i redacció al SIPC de comunicats de fets a les presons.” 

Durada: 40 h 

Semi-presencial 

(Sessió presencial, 30/04/2019, 4h a Via 

Laietana Barcelona) 

20 de març/30 d’abril 

2019 

Títol: Avaluació i certificació mitjançant prova, 

assistència i aprofitament. 

      

CODI 003 

“Aplicació de les normatives de regim interior a les presons.” 

Durada: 50 h En línia    
25 de març/5 de maig 

2019 

Títol: Avaluació i certificació mitjançant prova, 

assistència i aprofitament. 

      

CODI 004 

“Coneixements aplicats als mòduls d’Infermeria i psiquiatria penitenciaria. Nivell 1” 

Durada: 20h En línia    
26 de març/14 d'abril 

de 2019 

Títol: Avaluació i certificació mitjançant prova, 

assistència i aprofitament. 

     

CODI 005 

“Coneixements aplicats als mòduls d’Infermeria i psiquiatria penitenciaria. Nivell 2” 

Durada: 20h En línia    
23 d'abril/14 de maig 

2019 

Títol: Avaluació i certificació mitjançant prova, 

assistència i aprofitament. 
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CODI 006 

“Introducció als valors i principis ètics de la intervenció penitenciaria” 

Durada: 40h      En línia    
19 de març/2 de maig 

2019 

Títol: Avaluació i certificació mitjançant prova, 

assistència i aprofitament. 

     

CODI 007 

“Coneixement per la prevenció del radicalisme en l’àmbit penitenciari. Islam Versus terrorisme” 

Durada: 40h 

35 hores en línia i 5 hores en un taller 

presencial el 0 

29/04/2019 a Via Laietana, Barcelona 

20 de març/14 de maig 

2019 

Títol: Avaluació i certificació mitjançant prova, 

assistència i aprofitament. 

     

CODI 008 

“El procediment sancionador a l’àmbit penitenciari” 

Durada: 20h En línia    20 Març/12 abril 2019 
Títol: Avaluació i certificació mitjançant prova, 

assistència i aprofitament. 

     

CODI 009 

“Curs de prevenció de riscos laborals en l’àmbit penitenciari. Nivell bàsic” 

Durada: 50h      En línia    
20 de març/15 de maig 

2019 

Títol: Avaluació i certificació acreditable 

mitjançant prova, assistència i aprofitament. 

 

CODI 010 

“Estratègies comunicatives i habilitats útils per a personal penitenciari” 

Durada: 25h      En línia    
20 de març/6 de maig 

2019 

Títol: Avaluació i certificació mitjançant prova, 

assistència i aprofitament. 
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CODI 011 

“Curs en prevenció de la radicalització del terrorisme d’etiologia gihadista en l’àmbit penitenciari. Nivell 1” 

Durada: 60h      

Semi-presencial (3 sessions 20 març, 3 

d’abril, 24 abril tarda a Via Laietana nº16 

Barcelona de 16 a 20h) 

20 Març- 20 maig 2019 
Títol: Avaluació i certificació mitjançant prova, 

assistència i aprofitament. 

 
 

*Et fem saber que les teves dades personals s'incorporaran a un fitxer de la Fundació per a la Formació i l'Estudi Paco Puerto (FPP). La finalitat d'aquest fitxer és estudiar i tramitar 
l'admissió en els cursos que sol·licitis, gestionar activitats formatives, d'assessorament i/o orientació professional, en les que participis, i remetre't informació relacionada amb la Formació 
que pugui ser del teu interès. Les teves dades s'incorporaran també als fitxers corresponents de la Confederació Sindical de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya (CSCONC) o de la 
Federació corresponent al sector a què pertanyi l'empresa en què treballis o hagis treballat, que tenen la mateixa finalitat que la indicada per al fitxer de la FPP. Pots exercir els teus drets 
quant a aquests fitxers: d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-te a la Delegació de Protecció de Dades de CCOO Catalunya, Via Laietana, 16, 08003, Barcelona. A la nostra 
web https://rgpd.ccoo.cat pots obtenir més informació sobre la política de privacitat i protecció de dades, així com també exercir els drets i expressar-nos els teus dubtes, observacions i 
suggeriments que atendrem de bon grat. 

 

https://rgpd.ccoo.cat/

