
del 5 al 30 de setembre
2022
José Manuel Sánchez Jimenez
formador del curs



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.  

Joves.

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.



Aquest curs és totalment gratuït.

És realitzarà en format online amb una durada de 40 hores.
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Inscripcions a la web www.forumformat.com, a l’apartat ‘Cursos / Presons’.

Places limitades a les 100 primeres inscripcions.
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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.



Aquest curs és totalment gratuït.

És realitzarà en format online amb una durada de 40 hores.

Dates: del 5 al 30 de setembre de 2022.

Curs exclusiu per afiliats/des a UGTPRESONS.

Inscripcions a www.forumformat.com, a l’apartat ‘Cursos / Presons’.
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METODOLOGIA DEL CURS
I INSCRIPCIÓ


	curs1_1
	CURS_Control i seguretat
	curs1_4
	curs_1
	curs_2_3
	curs_4

