CURS D’ESPECIALITZACIÓ LLETRADA
EN DRET PENITENCIARI 2020
PRESENTACIÓ

L’objectiu d’aquest curs és que l’advocat o advocada adquireixi els
coneixements tant teòrics com pràctics necessaris per poder assistir
persones en processos penitenciari.
El curs té una durada de 25 hores i consta de 9 sessions teòriques de dues
hores cadascuna, més una sessió extra d’1 hora, 4 hores de pràctiques
(distribuïdes en 1 o 2 sessions), i 2 hores de prova avaluadora.

PROGRAMA

Sessió núm. 1 des de l’ICA GRANOLLERS
Dimarts, 21 d’abril de 2020
Horari de 15.00h a 17.00h

I.

Inauguració del Curs

Excm. Sr. Joan Martínez García
Degà de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia Granollers (ICAVOR)
Sr. Amand Calderó i Monfort
Director de la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la
Víctima
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II.

Mesures d’execució Penal i penitenciàries: Aspectes jurídics. Les
mesures alternatives a la presó. El indult.

Ponència a càrrec del, Sr. Miguel F. Hernández Sánchez
Cap del Servei de Suport Jurídic de la Secretaria de Mesures Penals,
Reinserció i Atenció a la Víctima del Departament de Justícia de la
Generalitat de Catalunya

Sessió núm. 2 des de l’ICA MANRESA
Dimecres, 22 d’abril de 2020
Horari de 15.00h a 17.00h

•

Els establiments penitenciaris: tipus (preventius, règim obert, tancat,
juvenils, unitats psiquiàtriques) i l’organització penitenciària.
Nocions introductòries: Dret penitenciari, fonts del dret penitenciari.

Ponència a càrrec de, Sr. Daniel Ibars Velasco
Advocat especialista en Dret Penitenciari

Sessió núm. 3 des de l’ICA GRANOLLERS
Dijous, 23 d’abril de 2020
Horari de 15.00h a 17.00h
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•

Control jurisdiccional: El jutge de vigilància penitenciària:
Naturalesa, competència i funcions. Procediments, recursos i
queixes.

Ponència a càrrec de, Il·lm/a. Sr/a.
Magistrat/da del Jutjat

Sessió núm. 4 des de l’ICA GRANOLLERS
Dimarts, 28 d’abril de 2020
Horari de 15.00h a 17.00h

•

Qüestions pràctiques: El règim disciplinari penitenciari. Les
infraccions i sancions, i el seu procés. Els mitjans coercitius.

Ponència a càrrec de, Il·lm. Sr. Esteban Farré Díaz
Magistrat Jutjat de Vigilància penitenciària núm. 6 de Catalunya

Sessió núm. 5 des de l’ICA SANT FELIU DE LLOBREGAT
Dijous, 30 d’abril de 2020
Horari de 15.00h a 17.00h

•

Classificació penitenciària: Graus i règim de vida. Classificació
inicial en tercer grau. El període de seguretat. Primer grau.

Ponència a càrrec de, Sr. Joan Francesc Galeano Aunión.
Jurista del CP Quatre Camins i e-moderador de la comunitat de pràctica
de juristes de CP
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Sessió núm. 6 des de l’ICA SANT FELIU DE LLOBREGAT
Dimarts, 05 de maig de 2020
Horari de 15.00h a 17.00h

•

El tractament penitenciari: Concepte, fins i programes específics.
Els permisos de sortida. Els beneficis penitenciaris. La liquidació de
condemna.

Ponència a càrrec del, Sr. Ferran Marsol Vázquez
Advocat “Martell Abogados”

Sessió núm. 7 des de l’ICA SANT FELIU DE LLOBREGAT
Dijous, 07 de maig de 2020
Horari de 15.00h a 17.00h

•

Problemàtica dels presos estrangers: l’expulsió Penal i
Administrativa. La llibertat condicional al país d’origen. Les
expulsions en calent.

Ponència a càrrec de, Sra. Inés Guardiola Sánchez
Advocada i Doctora en Dret Penal

Sessió núm. 8 des de l’ICA MANRESA
Dimarts, 12 de maig de 2020
Horari de 15.00h a 17.00h
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•

Els
recursos
davant
les
resolucions
administratives.
El
dret
de
petició.
L’ actuació
de
la víctima en seu de vigilància penitenciaria ( Llei de l’
Estatut de la Víctima del Delicte )”.

Ponència a càrrec de, Il·ltre. Sr. Francisco Javier Sandalinas Adelantado
Lletrat de l’Administració de Justícia del Jutjat de Vigilància Penitenciària
núm. 6 de Catalunya

Sessió núm. 9 des de l’ICA GRANOLLERS
Dijous, 14 de maig de 2020
Horari de 15.00h a 17.00h

-

L’execució en el medi comunitari: El regim obert, especial
referència al compliment sota control telemàtic. Formes especials i
mixtes d’execució: unitats dependents, compliment en unitats
extrapenitenciaries, l’art. 100.2 del RP. La llibertat condicional:
particularitats i modalitats d’accés, especial referència a l’art 91.2
del Codi Penal. El llicenciament definitiu.

Ponència a càrrec de la, Sra. Rosa Maria Martínez Casado
Subdirecció general de Programes de Rehabilitació i Sanitat
Secretària de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima

Sessió núm. 10 des de l’ICA MANRESA
Dimarts, 19 de maig de 2020
Horari de 15.00h a 16.00h
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-

SIRECOVI: Sistema de registre de la violència institucional

Ponència a càrrec del, Sr. Alejandro Forero Cuéllar i Sra. Cristina Garés
Observatori del sistema penal i drets humans de la Universitat de
Barcelona(UB)

DATES / HORARIS

•

Sessions teòriques: Dimarts i dijous. Dins del període que va des del
21 d’abril de 2020 fins al 19 de maig de 2020. A partir de les 15.00h

•

Sessions pràctiques: Dins del període que va des del 21 de maig de
2020 fins al 18 de juny de 2020.

•

Prova final obligatòria: Divendres, 19 de juny de 2020 de 13.00h a
15.00h

LLOC

Presencial a la Seu de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de GRANOLLERS
Carrer LLevant núm. 2
08402 Granollers
Tel.: 93 879 26 03
Presencial a la Seu de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de SANT FELIU DE
LLOBREGAT
Carrer de les Creus, 8, 1º 2ª,
08980 Sant Feliu de Llobregat
Tel.: 93 666 15 07
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Presencial a la Seu de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de MANRESA
Carrer de Sant Joan Baptista de la Salle, 4-6 3r,
08241 Manresa
Tel.: 93 872 15 63

Videoconferència, en directe a les Seus Col·legials que així ho sol·licitin
Vídeo Streaming, en directe i/o diferit des del propi ordinador

SESSIONS PRÀCTIQUES
Del 21 de maig de 2020 fins al 18 de juny de 2020
Pendent de programació

• Objectiu: Resolució de dubtes de tot el contingut teòric del curs i
activitats formatives en base a casos pràctics.
• Ponents:
XXXXXXXXXXXXXXX. Advocat/da.

• Aquestes sessions només s’oferiran en format PRESENCIAL en els
diferents Col·legis de l’Advocacia de Catalunya, i caldrà assistir
OBLIGATÒRIAMENT a la totalitat d’hores de pràctiques per poder
demanar el certificat habilitador.

PROVA OBLIGATÒRIA
Divendres, 19 de juny de 2020
Seus Col·legials i Consell de l’Advocacia Catalana
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Prova PRESENCIAL OBLIGATÒRIA en els diferents Col·legis de l’Advocacia
de Catalunya i aquest Consell de l’Advocacia Catalana, es portarà a
terme el divendres 19 de juny de 2020, des de les 13:00h fins a les 15:00h.
(El CICAC es reserva el dret de modificar la data de la prova final en cas
que ho considerés convenient)
Consistirà en una prova tipus test.
La durada màxima serà de dues hores.

AVALUACIÓ

La metodologia emprada en aquest curs per a l'aprenentatge i avaluació
de tots els seus continguts, està basada en el model de formació
contínua.
Els coneixements del curs s'adquireixen mitjançant l'estudi raonat de les
ponències de l’equip docent, així com de les activitats d'avaluació
contínua i aprenentatge planificades en aquest programa formatiu, que
són:
• Visualització Videoconferència i/o Assistència Presencial: És
obligatòria la visualització i/o assistència presencial íntegra, de la
totalitat de les sessions. Per l’alumnat que visualitzi el curs per VC, es
controlarà pel sistema informàtic de la plataforma on-line.
• Controls: A la fi de cada sessió, hi ha una prova d'avaluació tipus
test obligatòria que l'estudiant haurà de respondre. Disposarà d'un
sol intent per a la seva realització, essent la correcció automàtica.
La qualificació obtinguda en la prova d'avaluació es podrà
consultar en temps real. En cas de no superar el 80% de les
preguntes, no es podrà presentar a l'examen final.
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• Sessió Pràctica (4 h): En aquesta activitat es contemplen dos
objectius:
1.- La resolució de dubtes conceptuals que sorgeixin durant el
curs, així com del material complementari.
2.- La realització de Casos o Supòsits pràctics, en material de Dret
Penitenciari.
• Examen final presencial: La prova d'avaluació final es realitza
amb caràcter obligatori, en una única convocatòria. En cas que
un/a estudiant no es presenti, o no superi l'examen final presencial,
no podrà examinar-se de nou en una convocatòria extraordinària.
Per presentar-se a l'examen final presencial, és imprescindible haver
realitzat i aprovat TOTES les activitats d'avaluació contínua i
d'aprenentatge, així com els Controls, previstos en el programa del curs.
La presentació a l'examen final presencial sense reunir els requisits
establerts en el punt anterior, significarà que no es corregirà l'examen,
donant a l’alumne per "suspès" en el curs.
Sistema d'avaluació contínua:
•
•

•
•

Visualització VC/Assistència PRESENCIAL: Control periòdic
Proves avaluadores setmanals. Es donarà trasllat per correu
electrònic de dues preguntes sobre la intervenció del o de la
ponent de cada sessió. Cada pregunta correcta equival a 5 punts.
Les no contestades o incorrectes equivaldran a 0 punts.
Sessió pràctica Presencial: Es controlarà l’assistència i la
participació a l’aula
Examen Presencial: Examen tipus test.

CERTIFICAT

Es lliurarà el certificat d’aprofitament a aquells alumnes que hagin:
•

Superin totes les activitats de formació continuada estipulades en
el punt anterior.
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•

Per acreditar el seguiment del curs en format VIDEO STREAMING és
imprescindible fer-ho amb les claus d’accés personals que cada
alumne hagi creat.

•

Al finalitzar les sessions teòriques emeses per Videoconferència, es
comprovarà la seva visualització, de tot l’alumnat.

L’alumnat que segueixi el curs exclusivament per la modalitat d’Internet
(vídeo streaming) i no realitzin ni pràctiques ni prova, se’ls lliurarà un
certificat d’inscripció que no habilita per a la intervenció. No s’admeten
visualitzacions compartides amb una única clau d’accés
QUEDA RATIFICADA L’APROVACIÓ DE L’HOMOLOGACIÓ CICAC FETA EN
EL SEU DIA. AQUEST CURS HABILITA L’ACCÉS DEL TORN DE PENITENCIARI EN
AQUELLS COL·LEGIS QUE AIXÍ HO HAGIN ACORDAT

PREUS

Preus per a col·legiats/des de qualsevol Col·legi de l’Advocacia de
Catalunya:
•
•
•

Presencial: 140€
Videoconferència / Streaming: 140€
Altres: 180€
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