
En què consisteix l’experiència?

Es tracta d’un projecte de formació i acció als centres penitenciaris, amb
l’objectiu de crear un “Grup de Gestió Cultural”.
El grup de gestió cultural pretén ser una plataforma de participació oberta,
des d’on es pot organitzar un treball coordinat entre les activitats de cap de
setmana generant el treball en equip i la millora del temps de lleure de les
persones internes.
Les eines clau son la MOTIVACIÓ per a la DINAMITZACIÓ i PARTICIPACIÓ
en el centre penitenciari des d’una metodologia d’Aprenentatge Servei.

El procés fomenta l’educació en valors com un espai on interns i
professionals puguin plantejar les seves incògnites i trobar respostes a les
seves inquietuds, per fer de trampolí cap a la participació activa a través del
disseny, gestió i dinamització d'activitats de lleure i dotar de les
competències que ens ajuden a adquirir comportaments adients i
responsables per superar satisfactòriament els entrebancs que podem tenir
al llarg de la nostra vida tant sigui des dels centres penitenciaris com la
posterior vida en llibertat.

1

Gestors culturals



Gestors culturals

Etapes:
Les línies de treball i estratègies proposades es basen en:

1. Anàlisi: coneixement sobre les opinions dels interns i professionals sobre
la realitat i les possibilitats de participació.

2. Formació: Formació en recursos i claus per afavorir la participació i en la
planificació, organització i dinamització d’activitats.

3. Dinamització: posada en pràctica d'algunes de les idees o activitats fruit
de les línies de treball anterior.

Qui participa? 

Els agents i alhora destinataris del projecte són interns dels Centres
Penitenciaris Brians 1 ,Brians 2 i Quatre Camins. Els beneficiaris són altres
interns del centre.

Què es pot aprendre?
• Convivència participativa i eines per al desenvolupament personal a partir

del domini de les habilitats socials bàsiques, les comunicatives, el
respecte i l’assertivitat entre d’altres .

• Formació en continguts organitzatius i tècnics per a desenvolupar tasques
de programació i dinamització d’activitats

• Formació en metodologia d’APS per dur a terme projectes i accions.

• El procés d’organitzar un treball coordinat entre les activitats de cap de
setmana generant el treball en equip i la millora del temps de lleure de les
persones internes.

.
Quin servei es fa?

Disseny, planificació i dinamització d’activitats a altres interns dels Centres
Penitenciaris.
Promou la participació als interns dels diferents mòduls
Ofereix un servei als interns i als educadors dels centres.
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Per què és rellevant?
Perquè hi ha una vinculació molt estreta entre l’aprenentatge i el servei.
Perquè té coherència pedagògica i metodològica.
Perquè fomenta la reciprocitat i el respecte a la dignitat.
Perquè manté l’equilibri entre la participació individual i la grupal.
Perquè la comunicació i la difusió són elements clau.

Qui realitza el projecte?  
Centre d’Estudis de l’Esplai
El Centre d’Estudis de l’Esplai és l’entitat de la Fundació Catalana de 
l’Esplai dedicada a la formació, té com a missió educar a les persones en 
el lleure i promoure el desenvolupament associatiu amb voluntat 
transformadora i d’inclusió social mitjançant la formació, recerca i 
creació de materials pedagògics.
Més informació a: www.esplai.org

amb la col·laboració del Departament de Justícia de la Generalitat de 
Catalunya

Localització: 
Centres Penitenciaris Brians 1 i Brians 2. Sant Esteve de Sesrovires. 

Centre Penitenciari de Quatre Camins. La Roca del Vallès.
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