
Estudi d’eficiència i propostes de millora per la reinserció laboral i social 

de persones que compleixen penes de privació de llibertat, en el marc del 

programa reincorpora de la Fundació “La Caixa” 

Les persones que han complert una mesura penal necessiten el suport i 

l’acompanyament dels Serveis Socials.  
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La qualitat dels serveis de 
rehabilitació i l’acompanyament 

educatiu són claus per al procés de 
canvi del penat.  

L’experiència laboral prèvia al 
compliment de mesura judicial i la 

xarxa de contactes són rellevants, pel 
que la formació més efectiva és la  

connectada a la història i motivació 
personal de l’intern. 

La formació laboral en grups de 
persones de perfils diversos aporta 
més competències transversals si es 
combina amb formació individual o 
en petits grups orientades a pal·liar 

els efectes del compliment de 
condemna, especialment en penes 

llargues de presó. 

La formació pràctica i les activitats 
socials són un espai idoni per al 

desenvolupament de les 
competències transversals claus per a 

la inserció laboral.  

El desistiment de la delinqüència i la 
inserció laboral són dos processos 

interconnectats, en els quals el 
suport educatiu, social i familiar són  

una de les claus d’èxit. 

El treball en xarxa i el suport en 
finalitzar les mesures judicials són 

claus per a la reinserció social i 
laboral. 

Participació activa de tots els agents del 
programa en totes les fases: des del disseny de 
la recerca fins a la difusió de resultats. 
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