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Facultat d’Educació 

Dos cursos de postgrau integrats en un màster per 

donar resposta als perfils professionals en execució 

penal a la comunitat i Justícia restaurativa, en continu 

creixement a Catalunya. 

 



  .  

1 
 

Departament de Teoria i Història de 

l’Educació 

 i Departament de Treball Social  

de la Facultat d’Educació 

PRESENTACIÓ: 

MÀSTER DE JUSTÍCIA RESTAURATIVA I EXECUCIÓ PENAL A LA COMUNITAT 

Es tracta d’un títol propi de la Universitat de Barcelona, que dóna resposta a la necessitat de 

qualificar professionals en aquestes matèries.  

El perquè d’aquesta formació:  

Es tracta d’una formació professionalitzadora, que capacita per a l’exercici professional dels 

següents perfils professionals:  

 Tècnic de Medi Obert de Justícia Juvenil 

 Delegat d’Execució penal  (adults) 

 Tècnic de l’Àrea d’assessorament tècnic penal (adults i menors) 

 Mediador/a penal (adults i menors) 

 Tècnic de Justícia Restaurativa (adults i menors) 

 Tècnic en prevenció de la delinqüència 

 Tècnic dels processos de reinserció post penal. 

Pel que fa a l’execució penal a la comunitat, són serveis molt desenvolupats a Catalunya amb 

una xarxa de professionals estesa per tot el territori català que dóna resposta a un important 

nombre de casos anualment. Les dades d’execució penal a Catalunya de l’any 20141  mostren 

que 1541 menors van participar en processos de mediació penal; es van portar a terme 2.651 

assessoraments tècnics; es van executar 2.791 mesures en medi obert i només 542 menors 

van complir mesures en centres educatius de justícia juvenil. D’altra banda, en adults, L’any 

2014 es van acomplir 11.296  mesures penals alternatives: 9538 Treballs en benefici de la 

comunitat, 227 Mesures de seguretat i 1531 obligacions de suspensió o substitució de penes 

de presó. 

Pel que fa a la Justícia Restaurativa en l’actualitat hi ha una xarxa més limitada de professionals 

i experiències, però l’entrada en vigor de l’Estatut de la Víctima i de les darreres modificacions 

del codi penal, que es produiran en els propers mesos,  fan preveure, com va passar amb 

l’execució penal a la comunitat, que serà necessari disposar d’una xarxa de professionals 

especialitzada en tot el territori a curt termini, essent necessari donar resposta a aquesta 

necessitat del mercat laboral. El postgrau o màster, segons es cursi oferirà una formació 

especialitzada d’alta qualitat basada en experiències desenvolupades a Catalunya i a d’altres 

països on la justícia restaurativa esta molt més desenvolupada.  

Professorat:  

Impartida per professionals d’alt nivell directament implicats en la Justícia Restaurativa i 

l’execució penal a la comunitat provinents de la Facultat d’Educació (Professorat del Grau 

d’Educació Social i el Grau de Treball Social), Professionals de l’administració de Justícia de la 

                                                           
1 http://justicia.gencat.cat/ca/departament/Estadistiques/justicia_juvenil/ 
 

http://justicia.gencat.cat/ca/departament/Estadistiques/justicia_juvenil/
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Generalitat de Catalunya, Professionals de les Entitats gestores dels programes: De la Fundació 

IReS en el cas de Mesures Penals Alternatives  i de la Fundació AGI en el cas de la mediació 

penal d’adults i Professionals de reconegut prestigi en l’Execució penal i la Justícia 

Restaurativa.  

Calendari: 

El curs s’iniciarà el 13 de octubre de 2015 i finalitzarà el 21 de juny de 2016. Les classes es faran 

de 16’30 a 21. Els dies lectius seran: 

dimarts, dimecres, dijous i divendres per als estudiants del màster  

els dimarts i dijous el postgrau d’execució penal a la comunitat. 

 i el dimecres i divendres el postgrau de justícia restaurativa.  

Els mòduls comuns: Els mòduls de formació de polítiques socials penals i educatives i Eines 

d’Intervenció social i educativa i el de Marc Administratiu i legal de la justícia a Catalunya,  

s’impartiran en dimarts i dimecres.(Primer semestre del curs d’octubre a gener). 

Lloc de realització:  

El curs es portarà a terme al Campus Mundet, de la Universitat de Barcelona, en aules 

habilitades de la Facultat d’Educació. Passeig de la Vall d’Hebró 171. 08035 Barcelona 

Crèdits i Preus:  

El títol de màster esta composat per dos itineraris complementaris, amb un total de 60 crèdits 

ECTS,  amb un cost de 3.500,00€, dels que es poden obtenir dos títols independents, si només 

es cursa un d’ells:  

 Postgrau d’Execució penal a la comunitat (32 crèdits). Es cursarà en dimarts i dijous.  

 Postgrau de Justícia restaurativa (32 crèdits.). Es cursarà en dimecres i divendres 

Cada postgrau té un cost de 1.900,00€  

El curs té una estructura modular, essent cada mòdul avaluat de forma independent. La 

qualificació final serà la mitja ponderada de les qualificacions de tot el títol cursat.  

Els estudiants que ja hagin cursat el postgrau d’execució penal a la comunitat en edicions fins 

al curs 2014-2015, hauran de matricular el màster complert, essent-los-hi reconeguts els 30 

crèdits de formació ja realitzada, sense càrrec econòmic. S’indicarà a cada estudiant les 

assignatures pendents a realitzar fins als 60 cr. Per l’obtenció del títol de màster.  

En tractar-se d’un títol propi no hi ha opció de sol·licitud de beca, no obstant entre les 

persones matriculades hi haurà entre una i dues persones que rebran una contraprestació 

econòmica en concepte de suport a la docència (registre d’assistència, gestió documental dels 

materials del curs, assistència al professorat,...), per un import màxim de 1.600 € entre els 

candidats/es seleccionats/des. 
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Direcció i coordinació: 

Direcció: Pilar Heras Trias 

Coordinació: Núria Fabra Fres 

Coordinació de pràctiques.  M. Àngels Renom  

 

Continguts i Estructura modular:  

Els mòduls de formació per a les titulacions de postgrau són:  

 

Obligatòries específiques 
del  Postgrau execució 
penal a la comunitat (32 
cr.) 

 
Obligatòries comuns als 

dos títols 

Obligatòries específiques 
del  Postgrau de justícia 
restaurativa (32 cr.) 

 4 cr. Polítiques socials, 
penals i educatives  

 

 4 cr. Marc Administratiu i 
legal de la justícia a 
Catalunya 

 

 3 cr. Eines d’Intervenció 
social i educativa. 

 

 3 cr. Atenció a les víctimes 
del delicte 

 

3cr. Pràctiques (50 hores 
en DEM, TMO, prevenció 
de la delinqüència)i Treball 
final de postgrau sentència 

 3cr. pràctiques (50 hores 
(Mediació,  ATP,  inserció 
post-penitenciària,..) 
Treball final postgrau d’un 
cas pràctic 

7 cr. Execució penal amb 
Menors 

 3 cr. Marc general de la 
Justícia Restaurativa 

 6 cr. Justícia restaurativa 
amb menors 

8 cr. Execució penal amb 
adults 

 6 cr. Justícia restaurativa 
amb adults 

 

Els estudiants del màster complert realitzaran a més d’aquests dos recorreguts formatius dos 

mòduls de formació amb acreditació pròpia, és a dir, que es poden matricular i cursar com 

unitats independents:  

 Prevenció de la delinqüència es portarà a terme un recorregut per tota la xarxa de 

Serveis Socials Especialitzats, Serveis de Salut (Especialment de drogodependència i 

Salut MentaI) i Serveis Educatius i d’orientació i inserció laboral a fi de conèixer la 



  .  

4 
 

Departament de Teoria i Història de 

l’Educació 

 i Departament de Treball Social  

de la Facultat d’Educació 

xarxa implicada en el compliment de penes comunitàries i poder desenvolupar tasques 

professionals relacionades amb la prevenció de la delinqüència.  

 Reinserció post penal: Es presentaran els dispositius i serveis existents per donar 

suport a les persones que han complert mesures de presó i mesures penals, per tal de 

poder desenvolupar funcions professionals de forma especialitzada en aquest àmbit i 

poder orientar les persones un cop finalitzades les mesures penals cap a serveis de 

suport especialitzats.  

EL màster complert esta format  per:  

MÀSTER DE JUSTÍCIA RESTAURATIVA I EXECUCIÓ PENAL A LA COMUNITAT (60 CR.) 

Docència dimarts i dijous 
segon semestre 

Docència dimarts i 
dimecres, primer 
semestre 

Docència dimecres i 
divendres. Segon 
semestre.  

 4 cr. Polítiques socials, 
penals i educatives  

 

 4 cr. Marc Administratiu i 
legal de la justícia a 
Catalunya 

 

 3 cr. Eines d’Intervenció 
social i educativa. 

 

 3 cr. Atenció a les víctimes 
del delicte 

 

7 cr. Execució penal amb 
Menors 

 3 cr. Marc general de la 
Justícia Restaurativa 

8 cr. Execució penal amb 
adults 

 6 cr. Justícia restaurativa 
amb menors 

  6 cr. Justícia restaurativa 
amb adults 

 Docència dijous i 
divendres primer 
semestre 

 

 5 cr. Reinserció post penal  

 5 cr. prevenció de la 
delinqüència. 

 

 

També es cursaran dues matèries anuals:   

3cr. Pràctiques  externes (50 hores en DEM, TMO, prevenció de la delinqüència) + (50 hores 

(Mediació,  ATP,  inserció post-penitenciària,..) Que es realitzaran en Institucions 

col·laboradores en la formació.  

3crTreball de final de màster: resolució d’un cas pràctic de justícia restaurativa i preparació 

d’un pla de treball de Mesures Penals Alternatives  

Cada estudiant tindrà un tutor/a referent que l’orientarà i l’avaluarà en el procés de pràctiques 

i de treball final de postgrau o màster, segons correspongui. 
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Matrícula: 

Cal fer preinscripció prèvia en format electrònic, via pàgina web de la Facultat d’Educació a 

partir de l’1 de juliol de 2015 fins a 30 de setembre de 2015.  

També cal enviar el CV per correu electrònic a Nuria Fabra: nfabra@ub.edu, amb una carta 

exposant la sol·licitud d’admissió al curs de postgrau o màster que es vulgui cursar.  Indicant, si 

correspon, que es vol sol·licitar la plaça de suport a la docència, explicant els motius pels quals 

li interessa rebre aquest ajut econòmic i quina experiència disposa en tasques similars.  

Un cop hi hagi un mínim d’inscrits per validar les sol·licituds de matrícula s’informarà als 

candidats/es de l’admissió. La matrícula es formalitzarà a finals d’octubre, després d’haver-se 

iniciat el curs. En ser un títol propi no es pot fer pagament fraccionat de la matrícula.  

En cas de tenir més sol·licituds que places s’optarà pel criteri d’ordre de sol·licitud, i si no fos 

suficient amb aquest criteri de perfil formatiu previ.  

Per obtenir qualificació de postgrau o màster cal estar en disposició del títol de grau amb data 

anterior a la data d’avaluació del postgrau i màster (juny de 2016). En cas contrari s’emetrà 

una certificació d’extensió universitària.  

 

Per a més informació podeu fer consultes a: nfabra@ub.edu 

 

mailto:nfabra@ub.edu
mailto:nfabra@ub.edu

