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FONAMENTS DIDÀCTICS DE L’ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA 

CAS: CENTRE PENITENCIARI MENORCA 

 

CONTEXT DEL CAS 

La parcel·la del Centre Penitenciari Menorca construïda l’any 2011 es localitza al sud de l'illa. 

L'accés es realitza des d'un tram viari connectat amb l'actual carretera que uneix les poblacions 

de Maó i Sant Lluís. La majoria dels interns han estat traslladats de diferents centres 

penitenciaris de l’Estat Espanyol.  

Maó és la capital de Menorca i és una ciutat situada a l’est de l’illa i compta amb 28.942 

habitants (INE 2011), i Sant Lluís situat al sud de l’illa és uns dels pobles més joves de Menorca i 

compta de 5.865 habitants, distribuïts entre els diferents llogarrets de la zona.  

El Centre Penitenciari Menorca és una construcció amb una arquitectura singular en forma de 

vaixell. Consta de dues zones integrades dins del conjunt però amb finalitats diferenciades. Per 

una banda, el Centre Penitenciari pròpiament dit i una Secció Oberta amb 8 habitants per 

interns de tercer grau que surten durant el dia per anar a treballar o a cursos de formació i que 

retornen al centre per dormir. 

El Centre Penitenciari es desenvolupa en les següents àrees: Àrea d’Oficina, Control d’Accessos; 

Àrea d’Infermeria, Cultural i de Comunicacions; Àrea de direcció, Cos de Guàrdia, Torre de 

Vigilància i Serveis Generals i Àrea Residencial. Totes aquestes es troben vinculades entre elles i 

amb els murs de seguretat perimetrals mitjançant espais lliures, diferents tipus de patis 

d’estància i esports, amb característiques específiques que serveixen per diferenciar-los. 

 

 

PRESENTACIÓ DEL CAS 

La Maite, educadora, i en Pau, locutor professional, es preparen una sessió per l’activitat de la 

ràdio voluntària “Escolta’ns FM” que faran amb els interns dins del centre penitenciari, els quals 

ja havien assistit en les sessions anteriors i sabien de què anava el projecte. La participació 

d’aquest programa és més aviat escassa, no obstant, en la sessió que es dur a terme amb el 

Pau, acaben apareixent uns quants companys més. Un cop la Maite explica més detalladament 

el projecte de la ràdio i els hi dóna eines per començar a treballar en petits grups, comença una 
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discussió entre dos companys del centre: en Joan i l’Abel. Altrament, també es veuen afectats 

altres companys, com ara l’Antoni que també participa en el taller i que en aquest conflicte es 

posa al costat del Joan i tots dos critiquen l’Abel pel seu comportament. Per tant, es genera un 

problema en la relació que tenen els participants del projecte de la ràdio.  

 

JOAN: 57 anys. Intern al Centre Penitenciari Menorca. Traslladat d’un altre centre penitenciari 

al 2011, amb una bona adaptació. S’interessa i participa en moltes de les activitats educatives 

que ofereix el Centre. Li agrada responsabilitzar-se de les tasques. Al llarg del seu internament 

ha tingut pocs conflictes amb els companys, cosa que ha beneficiat el seu desenvolupament 

personal. 

 

ABEL: 29 anys. Intern al Centre Penitenciari Menorca. Traslladat d’un altre centre penitenciari al 

2011, amb una adaptació progressiva. Participa en algunes activitats, tot i que no hi posa molt 

d’interès. Està poc motivat i només les fa per beneficiar-se del que li convé.  

 

ANTONI: 33 anys. Intern al Centre Penitenciari Menorca. Traslladat d’un altre centre 

penitenciari al 2013. S’apunta a diferents activitats, però no mostra especial interès per 

participar-hi. 

 

MAITE: 36 anys. Educadora Social del Centre Penitenciari Menorca. Involucrada en diferents 

projectes educatius com el projecte “Escolta’ns FM”, programa de ràdio online que elaboren els 

presos amb l’ajuda d’un locutor professional.   

 

ROSER: 25 anys. Educadora Social del Centre Penitenciari Menorca. És el primer any que 

treballa com a educadora. De moment no té gaires responsabilitats, col·labora amb les tasques 

que fan les seves companyes. 

 

PAU: Locutor professional amb gran experiència, actualment treballa a una ràdio de Menorca. 

La Maite es va posar en contacte amb ell per veure si li interessava participar en el projecte i ell 

va accedir.  
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DESENVOLUPAMENT DEL CAS  

La discussió entre en Joan i l’Abel a l’hora de realitzar el taller comporta que entre aquests es 

respiri tensió i apareixi així un conflicte interpersonal. A més, les discrepàncies acaben 

perjudicant a la resta dels seus companys, ja que no poden concentrar-se ni dedicar-se a 

realitzar l’activitat en harmonia i tranquil·litat. Es pot observar que els seus interessos són 

completament diferents; per una banda, en Joan li motiva la idea d’emprendre el programa de 

ràdio que anirà destinat al tema de la cuina que li apassiona, ha pensat amb el nom del 

programa, i poder-hi aportar la seva essència i idees; mentre que per altra banda, l’Abel és una 

persona que no té cap interès en cap de les activitats que es duen a terme al centre i tot allò 

que sigui participar i col·laborar hi respon negativament. Però tot i així, l’Abel s’ha apuntat a 

l’activitat de la ràdio per tal de poder reduir la seva condemna i aconseguir permisos, no per 

aprendre i gaudir del que estan fent en les activitats. Per tant, les dues persones no 

comparteixen les mateixes afinitats ni els mateixos objectius i és aquí quan sorgeix el conflicte 

entre ells.    

En Joan contesta malament a l’Abel veient que aquest últim no para de fer-li impossible 

l’escolta i l’atenció que li dedica a l’activitat de la ràdio, i enmig de la discussió, la reacció final 

de l’Abel és la de marxar de l’aula bruscament. Quan s’acaba l’activitat en Joan i els seu 

company Antoni, els quals mantenen una bona relació dins al centre, comencen a criticar i a 

opinar sobre el comportament de l’Abel i tot indignats i sense quedar-se indiferents davant les 

seves accions marxen per continuar la rutina i les tasques que tenen marcades al centre i que se 

les prenen en serio. Es queixen de la poca responsabilitat que té l’Abel en les tasques del centre 

on tots han de posar de la seva part i del seu comportament passota, que no només és un 

problema a nivell individual, sinó que també grupal, ja que la seva conducta influencia a l’hora 

de treballar i atendre a les activitats que una persona vol realitzar.             

   

 

DESENLLAÇ DEL CAS 

Després d’observar l’actitud que ha tingut l’Abel al taller de la ràdio, la discussió que hi ha hagut 

entre ell i el Joan i al veure que l’Antoni i el Joan comentaven que no era el primer cop i que 

n’estan força cansats, la Maite explica la situació a l’equip de professionals del centre 
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penitenciari i estan d’acord que han de buscar una solució. Entre tots es proposen un nou repte 

que implicarà l’alta participació i predisposició, tant dels usuaris, com dels professiona ls. Es 

tracta de muntar una assemblea un cop al mes i així crear un espai per parlar com van les coses, 

perquè tant uns com altres puguin expressar com se senten al centre, amb les tasques que 

tenen, els tallers, la relació amb els companys, amb els professionals, etc.  

Després de l’incident entre tres presos es posa en pràctica la primera assemblea. El Joan i 

l’Antoni es queixen de l’actitud de l’Abel, ja que es mostra sempre molt negatiu i destructiu 

amb totes les iniciatives del centre i això els molesta. L’Abel explica que l’únic que vol el l és 

sortir d’allà el més d’hora possible i anar a viure amb la seva filla petita. Els seus companys li 

expliquen que, tot i que entenen el seu punt de vista, ha d’entendre que aquests tallers poden 

ser del seu interès, que pot aprendre coses i que també són una manera perquè el temps dins 

la presó passi més de pressa. 

La Roser apunta que la decisió és personal, però el que hem de respectar sempre són les 

decisions dels nostres companys i no distorsionar quan una cosa no els interessa. 

L’Abel, després d’escoltar les opinions dels seus companys, comenta que potser sí que pot 

intentar canviar la seva predisposició de cara als tallers que es fan al centre, tenir una 

participació més activa i intentar gaudir, en la mesura que sigui possible, d’allò que estigui fent, 

i així també millorar la seva relació amb els seus companys i fer més harmoniosa la convivència.  

 

Paraules clau del cas 

Assemblea, Centre Penitenciari, Comunicació, Participació, Educació, Cultura. 

 

Membres del grup que heu escrit el cas 

Cora Barderi, Sònia Cuenca, Anna Segura, Sonia Payeras i Ada Puig. 

 

Algunes preguntes que han de contestar els companys 

- Per què creieu que és important dur a terme una assemblea? 

- Com influeix al grup en el desenvolupament del cas? 

- En quin altre entorn podria anar bé el funcionament del projecte que s’exposa en el cas? 
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Quina altra informació precises? D’on la trauràs? 

Pàgina web del Centre Penitenciari Menorca: 

http://www.institucionpenitenciaria.es/web/export/sites/default/datos/descargables/folletos

/CP_MENORCA.pdf 

 

PARCERISA, A.; GINÉ, N.; FORÉS, A. (2010) La educación social. Una mirada didáctica: relación, 

comunicación y secuencias educativas en la educación social. Barcelona: Graó  

Quin és el problema o conflicte a resoldre? Per què? Quina relació té amb l’assignatura? 

Un dels usuaris del centre penitenciari té una actitud de passotisme de cara a totes les 

activitats que s’hi realitzen. Això comporta frustració entre els companys i crítiques cap 

aquest, ja que el seu comportament  influencia a la resta del grup que els interessa el taller.   

Es vol resoldre aquest conflicte perquè hi hagi millor relació i convivència entre els presos i es 

puguin parlar les coses amb comoditat i respecte.  

L’UTE, com a model de centre penitenciari alternatiu treballat en una sessió de l’assignatura, 

ens ha inspirat en alguns aspectes del funcionament del projecte del nostre cas com per 

exemple la tècnica educativa de les assemblees.  Creiem que la creació de l’assemblea pot ser 

una bona proposta per millorar les relacions, per crear un espai on els usuaris tinguin més veu 

que en altres moments i puguin expressar-se i donar les seves opinions. Altrament, la 

comunicació en aquest espai serà essencial, per tal de deixar de banda les discrepàncies i cada 

persona pugui aportar tot allò que vulgui en referència als companys, al centre, o qualsevol 

altra pensament o idea que tingui.    

Quins recursos precises? 

Professionals: expert i educadores.  

Participació dels interns. 

Eines educatives com ara la ràdio.  

Quines solucions proposes? Justifica i argumenta la resposta. 

http://www.institucionpenitenciaria.es/web/export/sites/default/datos/descargables/folletos/CP_MENORCA.pdf
http://www.institucionpenitenciaria.es/web/export/sites/default/datos/descargables/folletos/CP_MENORCA.pdf
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La realització d’una assemblea per tal d’incentivar la participació dels subjectes i poder 

afrontar les situacions a través del diàleg, de la comunicació, del treball en equip, etc. Poder 

expressar les seves idees, sentiments, emocions conjuntament entre les persones internes i 

educadores, és molt important per garantir així una resolució dels conflictes positiva. Cada 

una de les persones exposa els seus pensaments, les seves reflexions, les seves visions per tal 

de poder aportar cada un dels aspectes que facin d’una convivència saludable i tranquil·la.  

       

Mitjançant la mediació, ja que el conflicte entre les dues persones enfrontades ha de ser 

resolt per tal de no influenciar en la seva convivència i amb la dels seus companys dins al 

centre. Cal, per tant, posar-los en situació de l’altre, que es produeixi una escolta activa i que 

es puguin entendre i comprendre. Així, arribaran no només a un simple acord d’interessos, 

sinó que també arreglaran les seves diferències coneixent la situació de cadascú mitjançant el 

respecte i cooperació.  

 

Per últim, que l’educadora social parli personalment només amb la persona poc motivada, per 

tal de poder incentivar l’expressivitat i l’empatia d’aquesta, mantenint un diàleg i una 

confiança.   

Quina solució creus que és prioritària? Argumenta a partir de l’après al llarg de l’assignatura 

La solució que prioritzem és la de l’assemblea, per així potenciar la dinàmica i la cohesió de 

grup i donar veu al subjecte, ja que normalment en els centres penitenciaris aquests no tenen 

ni veu ni vot. Per això, creiem que el fet de crear un espai com l’assemblea pot ser la solució 

per parlar dels diferents conflictes o dels temes que vagin sorgint amb total llibertat i 

sinceritat.   

Com aplicaries la solució proposada? 

Creant espais per la realització de les assemblees. Un lloc on els subjectes es sentin a gust i 

puguin parlar còmodament de tot allò que els interessi.  
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Quin resultat esperes obtenir? 

Esperem obtenir un resultat satisfactori, on tots els interns hi puguin accedir i puguin prendre 

la iniciativa en front les assembles.  

  

 


