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JOSE MANUEL SANCHEZ JIMENEZ,  
FORMADOR DEL CURS

Func ionar i  de l  c os  T èc n i c   

d ’Especial is tes de  la General i tat  de   

Catalunya, g rup de serveis peni tenc iar is ,   

des  de  l ’any des  de  1999.  A c t ua l m en t   

exerceix  c o m  a C ap  d ’Unitat al C.P.  

Quat re Camins.

Ac red i ta  una  ex tensa formac i ó  entre la  

q u e  des taca ser L l i cenc ia t  en   

C r im ino log ia  per  la Univers i tat de   

Barce lona (2007) ,  Graduat  en  Dret   

(2015 )  (2015 )  i Màs ter  d ’accés  a  

l ’Advocac ia  (2018) ,  a m b d ó s  per  la  

Univers i tat  Ober ta  de  Cata lunya (UOC).   

Títol d ’A dv oc a t  pe l  D epa r t am en t  de   

Just íc ia de  la General i tat  de  Cata lunya  

2 0 1 9  A dv oc a t  col· legiat  a l’Il·lustra  

col· legi d ’Advoc ats de Barce lona ( ICAB )  

2019.

C o m  a doc en t  ha exerc i t  pr inc ipa lment   

al CEJFE o n  ha impart i t  diverses  

ed ic ions d ’aquest curs, t am bé a l’Institut  

de  Seguretat  Públ ica de  Cata lunya  

(ISPC) o n  ha impart i t  diversos cursos   

adreçats a aspirants a les di ferents  

convocatò r i es d ’oposic ions.

Ta m b é  ha col· laborat  en  d ’altres  

inst i tuc ions, o n  des taca la seva tasca  

c o m  a mentor:  Mentor  en  el program a  

de  Mentoratge de  la UOC 2017  i  

ass is tència als di ferents col·legis i  

instituts de  la Ciutat  de  Barcelona,   

realitzant conferènc ies  a a lumnes  de   

secundàr ia  a m b  l ’object iu de  la  

consc ienc i ac i ó  de  la s i tuac ió dels   

refugiats sirians als c am ps de refugiats.



OBJECTIU
DELCURS
Aquest curs pretén que l ’alumne adquireixi

els coneixements necessaris per identificar

el c onc ept e de seguretat utilitzat en l’àmbit

penitenciari.

El curs incidirà en la formació dels alumnes  

per saber aplicar en l’activitat professional  

els diferents protocols  i procediments de  

seguretat, am b  coneixement  de la  

normativa.

CONTINGUT  
DELCURS
M ò d u l 1:

OBJECTIUS ESPECÍFICS:

Proporcionar al funcionari l’àmbit de  

règim interior eines i estratègies que  

permet in la correcta execució de les  

seves tasques, orientades a la resolució  

de confl ictes de manera preventiva.

Establir els procediments d ’actuació en  

supòsits de subjecc ió mecànica en llit  

am b  corretges t ipus psiquiàtriques a  

persones internes.

Establir les bases dels procediments i  

protocols d ’actuació per a l’ús de mitjans  

coercitius.

Establir les bases dels procediments  

d ’actuació davant  de supòsits d ’ incendi  

en cel.la i minimitzar els riscos per a la  

integritat física dels interns i professionals  

derivats dels efectes propis de l ’ incendi  

i/o de l ’actuació violenta d ’un o diversos  

interns aprofitant l’incendi.

M ò d u l 2:

1.La seguretat als centres penitenciaris:  

Concepte, contingut fonts.

1. Seguretat passiva i seguretat activa.

2. Seguretat interior.

3. Seguretat perimetral.

4. Seguretat de les instal·lacions.

2. Marc normatiu.

3.Procediments de seguretat al centre  

penitenciari.

4. Protocols de Seguretat (PS).

1.Concepte, fonamentació i necessitat  

dels protocols de  treball en  l’àmbit de   

seguretat.

2.Elements integrants d ’un protocol de   

seguretat.

3. Elaboració de protocols de seguretat.



METODOLOGIA DEL CURS I INSCRIPCIÓ

Aquest curs es realitzarà en format online amb una durada de 40 hores. 

Dates: Inici del curs el 15 de febrer i finalització el 15 de març.

Tots els cursos estan oberts exclusivament als afiliats/des d’UGTPRESONS. 

Podeu accedir al procés d’inscripció a la web www.forumformat.com, a 

l’apartat de “Cursos: Presons”.

El pagament, que s’haurà de fer efectiu abans de l’inic del curs, tindrà un cost

de 25 euros pels afiliats i de 50 euros per a nous afiliats.

Fet el pagament, a partir del primer dia de curs, podreu accedir al portal

formatiu amb la vostra clau d'usuari i contrasenya.

L’activitat formativa podrà quedar anul.lada si no es garanteix un nombre 

mínim d’alumnes. En aquest cas és retornaria l’import pagat.

M ò d u l 3:

6.Equips d ’emergència i Intervenció.  

Comitè de Crisi i col·laboració amb cossos  

de seguretat.

1. Equips d ’emergència i intervenció.

2.Un cas particular, els equipaments  

individuals d’intervenció.

3.Comitè de Crisi i col·laboració amb  

els cossos de seguretat.

7.Avaluació i anàlisi de la seguretat,  

simulacres.

5. Comunicació i transmissió de la informació.

1. Codis de comunicació unificats.

2.Comunicacions mitjançant  

radiotransmissor.

3.Comunicacions en situacions  

d ’emergència.
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OBJECTIUS

U G T P R E S O N S

DELCURS

Adquirir coneixements referents  

al contingut, forma i elaboració  

dels principals documents a  

l'àrea de vigilància de serveis  

penitenciaris. Adquirir els  

coneixements necessaris per  

gestionar, en quant als  

comunicats, les noves  

aplicacions del SIPC.

CONTINGUT  

DEL CURS

Marc lingüístic, informes,  

anotacions gramaticals,procés  

de redacció d'un text i c lasses  

de documents.

•Marc legal, Protocols imesures  

de seguretat, mitjans coercitius,  

informes dins de  l'àmbit  

penitenciari.

•Marc legal, informes dins de  

l'àmbit penitenciari, informe de  

seguiment, elevació al  

director, declaració de l'intern,  

all iberament i procediment.

• Gestió informis amb SIPC.

1.Documents de l'àmbit de  

vigilància: identificació.

2. Format delsdocuments.

3.Tècniques de redacció i  

elaboració.

4. Lliurament: terminis i forma.

5.Gestió del SIPC.  

Contingut específic:



METODOLOGIA DEL

U G T P R E S O N S

CURS IINSCRIPCIÓ

Aquest curs es realitzarà en format online amb una durada de 30 hores. Dates: 

Inici del curs el 22 de febrer i finalització el 15 de març.

Tots els cursos estan oberts exclusivament als afiliats/des d’UGTPRESONS. 

Podeu accedir al procés d’inscripció a la web www.forumformat.com, a l’apartat

de “Cursos: Presons”.

El pagament, que s’haurà de fer efectiu abans de l’inic del curs, tindrà un cost de 

20 euros pels afiliats i de 40 euros per a nous afiliats.

Fet el pagament, a partir del primer dia de curs, podreu accedir al portal

formatiu amb la vostra clau d'usuari i contrasenya.

L’activitat formativa podrà quedar anul.lada si no es garanteix un nombre mínim

d’alumnes. En aquest cas és retornaria l’import pagat.



JORDI GARRIDOGUIJARRO,

U G T P R E S O N S

FORMADOR

Funcionari del cos Tècnic d’Especialistes de la Generalitat de  

Catalunya, grup de serveis penitenciaris, des de l’any 1989.

Actualment exerceix com a Cap de Serveis al C.P. de Joves.

Diplomat Superior en Criminologia i Política Criminal per la Universitat de  

Barcelona.

Com a docent ha exercit al CEJFE, on ha participat al Programa d’Estades en  

pràctiques per a jutges i en la tutorització dels nous professionals de  

vigilància. També ha impartit diversos cursos i jornades formatives en matèria  

de procediment d’elaboració i redacció de

documents i informes per a la FESP-UGT.
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ON -L IN E

INTERACCIÓ AMB INTERNS AMB 
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PENITENCIARI



DAVID RAYA MUNUERA.,  
FORMADOR DELCURS

Vinculat amb la Direcció General de  

Serveis Penitenciaris i Rehabilitació  

des de l’any 1999, va treballar com a  

Educador entre els anys 2001 i 2005.  

Actualment exerceix com a  Capde 

Programes de Tractament al C.P. Joves.

Acredita una extensa formació entre  

la que destaca ser Llicenciat en  

Psicologia per la Universitat de  

Barcelona (2003), on va obtenir el  

Premi extraordinari de llicenciatura, i  

Graduat en Criminologia i Política  

Criminal per la Universitat de  

Barcelona (1988). També destacael  

Certificat d’Aptitud Pedagògica de  

l’Institut de Ciències de l’Educació  

(UB, 1987/88).

Com a docent ha exercit a diverses  

entitats com ara al CEJFE, la Facultat  

de Psicologia de la Universitat  

Pompeu Fabra, i la FESP-UGT, on ha  

impartit diversos cursos i jornades.

També ha col·laborat en diferents  

publicacions i recerques com ara la  

realització del pràcticum de  

psicologia en el projecte BSO2002-

03850: Psicopatologia del  

desenvolupament: estudi  

longitudinal de dos cohorts de 10 i  

14 anys. Fase I. Responsable:  

Lourdes Ezpeleta Ascaso (2002/03),  

o ser Coautor del projecte “Validació  

creuada en població penitenciària  

de criteris psicomètrics i tècnics per  

la predicció de conductes  

adaptatives i factors de risc” al  

CEJFE (2008).



OBJECTIU  
DELCURS
El present curs pretén dotar a l’alumne de  

coneixements sobre la psicopatia.Identificar  

trets principals de personalitat psicopàtica,  

avaluació (pro-es PCL), diferents teories  

origen i principals líniesd'intervenció.

Concretament,els objectius a assolir al llarg  

del curs són els següents:

Conèixer el concepte de psicopatia.  

Identificar les peculiaritats delpsicòpata  

penitenciari.

Identificar els trets principals delpsicòpata.  

Avaluar la psicopatia mitjançant  

l’instrument PCL-SV.

Conèixer les diferents teoriessobre  

l’origen de lapsicopatia.

Conèixer les principals líniesd’intervenció  

en el tractament delspsicòpates.

Realitzar casospràctics.

CONTINGUT  
DELCURS
Mòdul 1.INTRODUCCIÓ

1. Imatge social delpsicòpata.

2. Canvid’imatge.

Mòdul2.Concepte de psicopatia.

1.Desenvolupament històric del  

concepte depsicopatia.

2.Definició del concepte de psicopatia  

com a trastorn dela personalitat.

3. Dades epidemiològiques.

4.Altres conceptes quees poden  

confondre amb els depsicopatia.

5.Tretscomuns de la psicopatia amb  

d’altres trastorns de lapersonalitat.

6. Tipus de psicòpates.



METODOLOGIA DEL CURS I INSCRIPCIÓ

Aquest curs es realitzarà en format online amb una durada de 40 hores. 

Dates: Inici del curs el 15 de febrer i finalització el 15 de març.

Tots els cursos estan oberts exclusivament als afiliats/des d’UGTPRESONS. 

Podeu accedir al procés d’inscripció a la web www.forumformat.com, a 

l’apartat de “Cursos: Presons”.

El pagament, que s’haurà de fer efectiu abans de l’inic del curs, tindrà un cost

de 25 euros pels afiliats i de 50 euros per a nous afiliats.

Fet el pagament, a partir del primer dia de curs, podreu accedir al portal

formatiu amb la vostra clau d'usuari i contrasenya.

L’activitat formativa podrà quedar anul.lada si no es garanteix un nombre 

mínim d’alumnes. En aquest cas és retornaria l’import pagat.

Mòdul3.Trets principalsdel

psicòpata

Mòdul4. Avaluacióde la

psicopatia.

1. Descripció de laPCL.

2. Ús de laPCL.

4.3PCL-SV.

Mòdul 5.Causes de la psicopatia.
CONTINGUT  
DELCURS 1. Model biològic.

2. Model social.

3. Model interactiu.

Mòdul 6.Tractamentde la

psicopatia.

1. Trets emocionals iinterpersonals.

2. Trets d’estil devida.

6.1 La importància de tractar al  

psicòpata

6.2 Problemes relacionats amb el  

tractament dels psicòpates.

La línia a seguir amb el tractament  

del psicòpata.



I N T R O D U C C I Ó A L A
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L 'objectiu del present curs és  

l'acostament de l'usuari final ala  

identificació biomètrica,  

entendre el procediment del  

procés relatiu a la identificació  

automàtica i l'arxiu en  

contraposició a la dactiloscòpia  

tradicional.

Quant al mètode pràctic, que és  

la fi que des d'UGT semprehem  

perseguit amb aquests cursos,  

partirem del coneixement dels  

diferents aparells tècnics que  

utilitzarem per a la presa  

d'impressions i posteriorment la  

identificació biomètrica.

Els procediments bàsics que  

anem a estudiar són dos;

- La presa d'impressions:  

Enrolament

OBJECTIUS

DELCURS

- La identificació, amb tots els  

supòsits que se'ns poden presentar,  

entre ells el d'haver de contrastar  

dues impressions digitals amb la  

finalitat de saber si es tracten de la  

mateixa persona, pel que haurem de  

recordar alguns dels principis bàsics  

de la identificació dactiloscòpica  

tradicional.

Finalment i com a colofó treballarem  

sobre els diferents llistats que  

podrem obtenir de les  

identificacions realitzades i com  

aquests llistats ens poden facilitar el  

treball diari.

Com sempre venim fent des d'UGT,  

amb aquests cursos intentarem  

tractar la problemàtica diària i donar  

solucions als diferents tipus de  

centres, ja que quant a la biometria i  

la identificació són molt diferents les  

situacions que es presenten en un  

centre de preventius, en un centre  

de penats i per descomptat en un  

centre obert o semiobert.

U G T P R E S O N S



CONTINGUT

DELCURS

Introducció als sistemes d

´identificació:

•La dactiloscòpia al llarg de la  

història.

• Obtenció de dactilogrames.

• Identificació

• Formulació

• Arxiu decadactilar.

METODOLOGIA  

DEL CURS I  

MATRICULA

Aquest curs es realitzarà en 

format online amb una 

durada de 30 hores. Dates: 

Inici del curs el 22 de febrer

i finalització el 15 de març.

Tots els cursos estan oberts

exclusivament als afiliats/des 

d’UGTPRESONS. Podeu

accedir al procés d’inscripció

a la web 

www.forumformat.com, a 

l’apartat de “Cursos: 

Presons”.

El pagament, que s’haurà de 

fer efectiu abans de l’inic del 

curs, tindrà un cost de 20 

euros pels afiliats i de 40 

euros per a nous afiliats.

Fet el pagament, a partir del 

primer dia de curs, podreu

accedir al portal

formatiu amb la vostra clau

d'usuari i contrasenya.

L’activitat formativa podrà

quedar anul.lada si no es 

garanteix un nombre mínim

d’alumnes. En aquest cas és

retornaria l’import pagat.

U G T P R E S O N S



Funcionari del cos Tècnic d’Especialistes

U G T P R E S O N S

de la Generalitat de Catalunya, grup de

serveis penitenciaris, des de l’any des de

1988. Actualment treballa is al C.P. Dones.

FRANCISCO RAMIREZ ALVAREZ,

FORMADOR

Durant els 21 anysd'experiència

professional en el camp de la

Dactiloscòpia, en quèha format part

del Gabinet d'Identificació del Centre

Penitenciari d'Homes de Barcelona,ha

format a la resta de funcionaris de la

presó tant en l'Oficinad'Identificació

com en el Departament de Vis a Vis i

Comunicacions. Més tard, el 2004

realitza un Curs Avançatde

dactiloscòpia en el Centre d’Estudis

Jurídics i Formació Especialitzada que

el capacita com a Formadorde

Formadors.

Al llarg de la seva carrera l'interès per la identificació l'ha portat a visitar les  

dependències de les diferents policies científiques (Cuerpo Nacional de  

Policía, Guardia Civil i Mossos d'Esquadra) per tal de conèixer els nous  

sistemes biomètrics d 'identificació fets servir pels diferents cossos de  

seguretat de l'estat.

Així mateix, ha rebut formació  

en la biometria que esrealitza  

a la resta de Centres  

Penitenciaris Espanyols a  

través del curs: "Sistema de  

Identificación Automatizada"

El passat any amb motiu de la  

implementació de la biometria  

als Centres Catalans va rebre  

el curs: "Identificació  

biomètrica en els centres  

penitenciaris".

Con a docent ha impartit  

cursos, tant presencials com  

on-line, de Dactiloscòpia per a  

la FSP/UGT a tots els centres  

penitenciaris de Catalunya, on  

acumula més de 600 hores  

impartint formació en aquest  

àmbit.


