Llistat publicat 27/09/16
ASSIGNACIONS PRÀCTIQUES EXTERNES. MENCIÓ EN EXECUCIÓ PENAL 2016-2017
CENTRE DE PRACTIQUES
ACTIVITATS
CP Quatre Camins (La Roca del Vallès), CP
Suport en tasques de classificació de grau, anàlisi de
Departament de Justícia de
Brians 1 (Sant Esteve Sesrovires), CP Mas
trajectòries delictives i pronòstics de reinserció en el marc
la Generalitat de Catalunya
d'Enric (El Catllar)
de l'execució de penes privatives de llibertat.
INSTITUCIÓ

PLACES
3

ACASC (Ass. Ciutadana
Anti Sida de Catalunya)

Barcelona

Suport socio-jurídic a persones en risc d'exclusió social
usuàries del Centre de dia

2

CIRE

Barcelona

Centre de dia de persones en risc d'exclusió social. Suport
a la tasca del tècnic de reinserció sociolaboral

2

APIP

TBC: 2 places a la Ciutat de la Justícia
(Barcelona)
1 plaça a l’equip del Vallès Occidental (Jutjats
Terrassa)
1 plaça a l’equip del Maresme i Vallès Oriental
(Jutjat Arenys Mar)
1 plaça a l’equip del Baix Llobregat, Alt
Penedès i Garraf (Jutjat Cornellà)
1 plaça a l’equip de Catalunya Central (Jutjat
Manresa)

Realització de diferents tasques: suport al delegat de treball
en benefici de la comunitat en l'adjudicació de la mesura al
penat. Acompanyament en les diferents entrevistes i
participació en les gestions administratives del seguiment
de la mesura

5

Barcelona

Suport al assessorament a víctimes de la trata de dones.
Requisit de la entitat: Gènere (dona). Ubicació física
Barcelona però amb possibilitats de mobilitat en moment de
acompanyament judicial. Horari flexible i amb necessitat
d'adaptació per part de l'alumne de les necessitat del
servei.

2

APIP

UD Can Cònsol – Mollet del Vallès

Donar suport a l'objectiu de les UD que és desenvolupar un
itinerari integral de reinserció dels residents mitjançant
accions de seguiment laboral i, en cas de pèrdua de feina,
d'acompanyament a la inserció laboral dels residents i
facilitar un procés progressiu d'integració a la comunitat. Els
usuaris depenen administrativament d'un centre penitenciari
i les persones destinades estan classificats en tercer grau
de tractament. (1 plaça. Mollet del Vallès).

1

CGPJ

Jutjats de Barcelona (VIDO) i Menors

Suport per l'elaboració d'informes criminològics en l'àmbit
judicial.

3

APIP

INSTITUCIÓ

CREU ROJA

ASSIGNACIONS PRÀCTIQUES EXTERNES. MENCIÓ EN EXECUCIÓ PENAL 2016-2017
CENTRE DE PRACTIQUES
ACTIVITATS
PLACES
Suport en tasques de gestió de conflictes familiars i
informes a l'autoritat judicial en situacions de divorci
Punts de Trobada
2
conflictiu o en processos judicials on existeix una ordre
d'allunyament entre els progenitors. Dues plaçes en periode
d'estiu (Sant Cugat i l'altre a Terressa).

Fundació Ciutat i Valors

Pisos tutelars

Suara Cooperativa

Figueres

Banc d'Aliments

Barcelona

IRES

Mesures Penals Alternatives

Associació Alba

Terrassa

Banc d'aliments

Barcelona

Fundació ICEERS
(International Center for
Barcelona
Ethnobotanical Education,
Research & Service )
Alejandro Guimerà

Sant Cugat

Marc Remolá

Sabadell

Participació en diferents projectes de l'entitat, en particular, aquells
dirigits a la intervenció amb menors en risc d'exclusió. Es valorarà la
possibilitat de realitzar alguna tasca d'anàlisi vinculada a alguns dels
projectes
Pisos reinserció per presos de 2n i/o 3r grau, amb llibertat
condicional, provisional o definitiva.
Seguiment a persones amb mesura MPA de Treball en benefici a la
comunitat
- Estudi de camp (Coneixement de l’entitat, coneixement
del servei, recursos, protocols, base de dades… etc.) Participar en el seguiment de casos al llarg del temps de
pràctiques (reunions amb recursos, signatures de plans de
treball, entrevistes…etc.) - Coordinació i elaboració
d’informes a la instància judicial, registre de documentació
interna. - Participació en les reunions internes (equip,
coordinació, supervisió, institucionals...)
Estudiant amb doble perfil estudiant de psicologia i
criminologia. Participació a intervenció grupal de baixa
intensitat
Seguiment a persones amb mesura MPA de Treball en
benefici a la comunitat
Àmbit d'intervenció, estudis e investigacions sobre la
legalització dels clubs de cannabis
Acompanyament en actuacions judicials i elaboració
d'informes
criminològics
(valoracions
de
risc,
responsabilització fets, predisposició condemna, etc)
Acompanyament en actuacions judicials i elaboració
d'informes
criminològics
(valoracions
de
risc,
responsabilització fets, predisposició condemna, etc)

1

1
1

1

1
1

1

1

1

INSTITUCIÓ
Marc Bou Perez

Patxi Blazquez

Juan Alarcón

FADAA
Escola Claret Sabadell
Grup de Recerca UAB
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CENTRE DE PRACTIQUES
ACTIVITATS
PLACES
Acompanyament en actuacions judicials i elaboració
Barcelona
d'informes
criminològics
(valoracions
de
risc,
1
responsabilització fets, predisposició condemna, etc)
Acompanyament en actuacions judicials i elaboració
d'informes
criminològics
(valoracions
de
risc,
Barcelona
1
responsabilització fets, predisposició condemna, etc...)
assessorameent en temes de drogodependencies.
Acompanyament en actuacions judicials i elaboració
Terrassa
d'informes
criminològics
(valoracions
de
risc,
1
responsabilització fets, predisposició condemna, etc)
Fundació FAADA para el Asesoramiento y Acción en
1
Barcelona
Defensa de los Animales. Protección animal. Barcelona
(España)
Anàlisi de la convivència i la seguretat al centre escolar i
Sabadell
1
suport en tasques de prevenció i resolució de conflictes
Suport a l'investigació acadèmica en curs del grup
UAB
1
d'investigació a càrrerc de Josep Cid Moliné.

