
 
Inscripció 

La inscripció és gratuïta. L’heu sol·licitar a inscripció 
[http://goo.gl/8o0qO] fins al 21 d’abril de 2013 inclòs. Al formulari, 
recordeu-vos de respectar les instruccions per comunicar les 
vostres dades que s’indiquen a continuació per a la inscripció per 
correu electrònic. 

Si trobeu dificultats per fer la sol·licitud d’inscripció en línia, podeu 
contactar amb Nous Programes Formatius enviant un missatge a 
npf@gencat.cat amb les dades següents: 

- Assumpte del missatge: nom de la jornada 

- Nom i cognoms (1r i 2n) tal com consten al vostre document oficial 
d’identitat 

- Número de DNI (amb lletra), passaport (amb país d’emissió) o NIE 

- Estudis/formació (filòleg, psicòleg, etc.) i professió exercida actualment 
o càrrec ocupat (professor, dissenyador, cap de secció, etc.) 

- Si treballeu al Departament de Justícia: direcció general de la qual 
depeneu (ex. DGDEJ), si treballeu en algun altre departament de la 
Generalitat o en una altra administració, preciseu-ne el nom complet 

- Nom exacte i complet del lloc de treball, ex. Unitat de Suport 
Institucional (sense abreviatures ni sigles, indicant àrea, unitat, etc.) 

- Adreça completa de la feina: codi postal, apartat de correus, etc.  

- Telèfons de contacte (fix de la feina i mòbil) 

- Adreça individual de correu electrònic de la feina (per rebre-hi 
correctament les notificacions personals relatives a l’activitat en què us 
inscriviu) 

A més, ens és molt útil per poder mantenir el contacte que ens 
comuniqueu les vostres dades personals: 

- Adreça del domicili (amb codi postal) 

- Telèfon fix  
- Adreça de correu electrònic 

Tractament de dades 
La base de dades del CEJFE és d’ús estrictament intern. Les 
vostres dades personals no es comunicaran a tercers, només 
es faran servir per enviar-vos les notificacions relatives a les 
activitats del CEJFE. 
 
Les places són limitades. Rebreu una resposta a la 
vostra sol·licitud per correu electrònic uns dies abans de 
l’activitat. 
L’activitat dóna dret a certificat d’assistència. 

 Codis 
 
CEJFE: 91/02/01/2013 
 
 
Calendari i llocs de realització 
 
1. Sessió oberta al públic i projecció contínua 
Dijous 25 d’abril de 2013, de 16 a 18 h 
Els dies 22, 23 i 24 d’abril es projectarà de forma 
contínua i en accés lliure una selecció de relats 
audiovisuals de 9.30 a 19.30 h al seminari 3 i a les 
pantalles de l’entrada i de la biblioteca del CEJFE. 

Carrer Ausiàs Marc, 40  
08010 Barcelona 
 
2. Sessions tancades 
Presentació de la Mostra i projecció d’una selecció 
d’obres als centres penitenciaris participants. 
 
 
Organitzen 

Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada 
www.gencat.cat/justicia/compartim 

Nous Projectes i Programes de Contingut Transversal 
de la Direcció General de Serveis Penitenciaris (CoP 
TIC i presó) 
 
 
Amb la col·laboració de 

Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària del 
Departament de Benestar Social i Família 

Direcció General de Telecomunicacions i Societat de 
la Informació del Departament d’Empresa i Ocupació 

 

 

Programa Compartim 
de gestió del coneixement  

 
II Mostra de relats en formats audiovisuals 

Sant Jordi DigiTale 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Barcelona 

25 d’abril de 2013 

http://www10.gencat.net/pls/jus_cej/p01.identifica_rapida?but=NPFO&inscripcio=Nous%20Programes%20Formatius&cursp=0
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Presentació 

 
Sant Jordi DigiTale 2013 és una mostra de productes 
digitals que tenen com a base textos literaris 
(audiorelats, videorelats, narratives digitals i 
dMagaZines), realitzats per interns de centres 
penitenciaris i de centres educatius de justícia juvenil, i 
per professionals del Departament de Justícia. Els 
treballs, que combinen l’expressió oral i les tecnologies 
de la informació i la comunicació (TIC), han estat 
produïts en el marc dels tallers formatius impulsats pel 
projecte AlfaDigital i la comunitat de pràctica (CoP) TIC 
i presó i són fruit de la participació activa dels interns i 
els professionals.  
L’acte central de Sant Jordi DigiTale serà un espai de 
debat i reflexió entorn de la narració i l’expressió oral 
per posar de relleu la seva potencialitat com a eina 
d’expressió i de coneixement. A continuació, es farà 
una presentació de la metodologia emprada als tallers 
formatius per a la creació dels productes digitals i es 
projectarà i comentarà una selecció de les obres 
presentades.  
La Mostra Sant Jordi DigiTale 2013 visitarà de manera 
itinerant els diferents centres participants i tindrà la 
seva seu central al Centre d’Estudis Jurídics i 
Formació Especialitzada. La mostra tindrà també una 
versió virtual que es podrà visitar a través del bloc del 
projecte AlfaDigital (www.alfadigital.info) i, a més, se’n 
farà difusió a altres mitjans i xarxes socials.  
 
El termini de lliurament de produccions pel Sant Jordi 
Digital acaba el 15 d’abril de 2013. 
Bases de la convocatòria 
 
 
Destinataris 
 
- Professionals de centres penitenciaris 
- Professionals del Departament de Justícia 
- Altres interessats 

 Dijous 25 d’abril 
 
16-18 h 
Mostra de les produccions de Sant Jordi DigiTale 
Sessió oberta al públic 
 
16-16.10 h 
Acreditació 
 
16.10-16.15 h 
Presentació 
Jesús Martínez Marín 
Responsable de Formació directiva i Nous Programes 
del Centre d’Estudis Jurídics i Formació 
Especialitzada( CEJFE) i responsable del programa 
Compartim 
 
16.15-17.15 h 
Ponència 
La màgia de la paraula. La narración com a mitjà 
d’expressió personal i eina per a descubrir el món 
Oralia Paredes Sánchez 
Especialista en comunicació i educació de la 
Universitat Autònoma de Barcelona 
 
17.15-18 h 
Projecció d’una selecció d’obres i debat 
Presenten i moderen: 
Julio Zino Torrazza 
Responsable de Nous Projectes i Programes de 
Contingut Transversal (NPPCT) de la Direcció General 
de Serveis Penitenciaris (DGSP) 
Elena Martín Hernández 
Tècnica de NPPCT 

 

 22, 23 i 24 d’abril 
 
Projecció d’obres de Sant Jordi DigiTale 
Projecció contínua de 8 a 20 h en accés lliure dels 
diferents relats audiovisuals presentats a la convocatòria 
 
 
Mostra itinerant als centres penitenciaris  
(Dates a precisar) 
Projecció d’una selecció d’obres als centres penitenciaris 
participants: 
Centre Penitenciari de Dones 
Centre Penitenciari de Girona 
Centre Penitenciari d’Homes de Barcelona 
Centre Penitenciari de Joves 
Centre Penitenciari de Lledoners 
Centre Penitenciari de Quatre Camins 
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