
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Properes sessions d’investigació 
 

 
Mediació penal i reincidència en joves  
(24 d’abril 2012) 
 
 

Intervenció penal amb infractors de 
trànsit  
(22 de maig 2012) 
 

 

Avaluació de menors infractors: factors 
protectors i de risc  
(23 d’octubre 2012) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les recerques publicades pel CEJFE estan 
disponibles a: 

www.gencat.cat/justicia/investigacions 
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Les sessions d’investigació 
 

Un dels objectius del Centre d’Estudis Jurídics i 
Formació Especialitzada és la divulgació de temes 
d’actualitat científica en l’àmbit de la justícia i el 
dret. Per desenvolupar aquest objectiu el Centre 
organitza, entre d’altres activitats, les sessions 
d’investigació, per tal de donar a conèixer els 
resultats de recerques efectuades pel Centre o 
amb el seu suport. Les sessions d’investigació 
s’adrecen al col·lectiu de professionals del 
Departament de Justícia i als professionals 
externs o estudiants que hi estiguin interessats. 
 
Presentació de la sessió 
 

Les dues recerques que presentem a continuació 
han rebut el suport econòmic del CEJFE a partir 
de la convocatòria pública anual de beques 
d’investigació. 

 

El primer estudi explora la vulnerabilitat infantil 
en els casos de maltractaments físics 
intrafamiliars (directes o indirectes), en 
l'experiència d'abús i explotació sexual, en 
l’assetjament a internet i en l’assetjament escolar 
per part d‘iguals, entre d’altres. La identificació 
d’aquests casos és indispensable per elaborar 
programes d’atenció a víctimes juvenils més 
específics i centrats en perfils de risc determinats 
i per prevenir la gravetat de l’impacte que la 
victimització o polivictimització poden tenir en el 
correcte desenvolupament dels joves. 
 

En la segona recerca s’analitza el fenomen, 
emergent en l’àmbit penal juvenil, de l’assetjament 
entre iguals mitjançant l’ús de noves tecnologies 
(internet, mòbils i videojocs) a través de l’estudi de 
185 expedients de menors. Al mateix temps aporta 
instruments perquè els professionals que 
intervenen en menors infractors gestionin 
adequadament aquest tipus de conflictes. 

 

 
Programa 
 
17.00 h 

Presentació de la sessió a càrrec de Josep 
Xavier Hernández i Moreno, director del Centre 
d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada 
 
17.15 h 

Presentació de la recerca 
Victimologia del desenvolupament: incidència i 
repercussions de la victimització i la poli-
victimització en joves catalans, a càrrec de 
dues de les seves autores, Judit Abad Gil i 

Noemí Pereda Beltran, professores del 
Departament de Personalitat, Avaluació i 
Tractament Psicològics de la UB, i membres 
del Grup de Recerca en Victimització Infantil i 
Adolescent (GReVIA) 
 
17.45 h 

Presentació de la recerca 
Anàlisi i abordatge de l’assetjament entre iguals 
mitjançant l’ús de les noves tecnologies, a 
càrrec de la seva autora, Ma. José Bartrina 
Andrés, psicòloga, pedagoga i responsable de 
l’Equip Tècnic de Menors núm. 2 de Barcelona. 
 
18.15h – 19.00 h 
 

Col·loqui i fi de la sessió 
 
 

Lloc de realització 
 

Sala d’actes 
Centre d’Estudis Jurídics  
i Formació Especialitzada 
C/ Ausiàs Marc, 40 
08010 Barcelona 
 

 
Inscripció 

 
Cal que formalitzeu la inscripció via web a:   
Inscripció web 
 

Si el sistema us permet fer la inscripció, estareu 
automàticament admesos a la Sessió. Uns dies 
abans que tingui lloc, rebreu un correu electrònic 
recordatori.  
Data límit d’inscripció: 22 de març de 2012.  
L’assistència és gratuïta.  
 

L’aforament és limitat. Les persones inscrites que 
no puguin assistir-hi han d’avisar per correu 
electrònic a: cejfe.isc@gencat.cat per deixar lliure 
la plaça a una altra persona interessada. Les 
persones que vulguin rebre informació 
periòdicament sobre les activitats de recerca del 
CEJFE poden sol·licitar-ho enviant un correu a la 
mateixa adreça. 
 

No es donarà certificat d’assistència. Al 
començament de la sessió es repartirà material 
imprès relacionat amb les presentacions.  
 
Retransmissió en directe 
 

Si no podeu assistir a la Sessió, podeu seguir-la 
en directe per internet i formular preguntes en 
línia durant el col·loqui. L’enllaç d’accés per als 
participants a la sessió d’investigació que la 
vulguin seguir per aquest sistema és: 
http://bit.ly/sessioinvestigacio270312 
 

Aproximadament tres dies més tard, la Sessió es 
podrà visionar a través del web  www.cejfe.tv/ 

 
 
 

Codi 
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