
Realitat virtual per a la formació de reclusos

La realitat virtual per a la formació de reclusos - ViRTI, és una iniciativa de Greta du Velai (FR), CIRE,
Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (ES), Innovative Prison Systems (PT) i SQLearn (GR) finançada  pel
programa Erasmus+ de la Comissió Europea (2020-2022).

Context

La  Resolució  del  Parlament  Europeu,  de  5  d'octubre  de  2017,  sobre  els  sistemes  i  les  condicions
penitenciàries, "anima als Estats membres a desenvolupar eines de suport a la reinserció dels reclusos a la
vida  laboral  per  a  identificar  les  oportunitats  de  treball  en  relació  amb les  necessitats  del  territori,  a
organitzar i supervisar la formació i el treball de la forma més personalitzada possible i a establir un diàleg
constant amb les organitzacions empresarials, insta els Estats membres a establir programes de formació
per a encoratjar a les institucions i a les empreses privades a oferir formació professional als interns amb
vista a contractar-los al final del seu període de privació de llibertat [. ... establir punts de contacte per als
reclusos en llibertat condicional, oferint-los informació i suport en la cerca d'ocupació, així com formació a
distància obligatòria i estretament supervisada.

Participar en activitats d'educació i formació té múltiples beneficis. Els reclusos, que solen tenir un nivell
formatiu baix, guanyen confiança i desenvolupen habilitats transversals i professionals que obtenen les seves
possibilitats de ser contractats al sortir de la presó. L'accés a l'ocupació és una condició per a la rehabilitació
independent, reduint el risc de reincidència. Però les oportunitats de formació són limitades perquè no tots
els centres penitenciaris disposen d'instal·lacions tècniques per a impartir cursos de formació professional. I
fins i tot quan existeixen, els presos poden ser poc inclinats a participar perquè no confien en el seu potencial
i poden sentir-se avergonyits davant dels seus companys. La dificultat d'adaptació també és una causa de
molts abandons.

Voldríem: 

• Diversificar l'oferta de formació per als reclusos.

•  Motivar  als  interns  perquè  participin  en  la  formació  i  reduir  la  taxa  d'abandó  després  del
compromís.

• Desenvolupar les competències bàsiques i transversals dels interns gràcies a les interaccions que
permet la realitat virtual.

• Implicar les empreses en el procés d'aprenentatge i integració global.

Farem:

• Fer un estudi de l'ús de la realitat virtual per a l'educació i la formació.
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• Analitzar què es pot fer en un entorn penitenciari amb les tecnologies i productes existents.

• Determinar les condicions per a l'èxit de la integració de la realitat virtual en la formació dels interns. 

•  Desenvolupar  i  provar  mòduls  de  realitat  virtual  basats  en vídeos de 360°  que integrin funcionalitats
interactives per a descobrir els diferents oficis de la construcció.

•  Sensibilitzar  a  les diferents  parts  interessades  (administració,  caps,  formadors)  sobre  l'ús  de la  realitat
virtual en la formació dels interns.

La nostra experiència es compartirà a Internet en cinc idiomes, anglès, francès, portuguès, espanyol i català.

Qui som?

Greta du Velai és un organisme públic de formació que agrupa 21 escoles del Ministeri d'Educació francès.
Certificada ISO 9001 des de 1998 i Qualiopi des de 2020, existeix des de 1974. Compta amb 4 assessors de
formació i uns 40 formadors, i acull a entre 2.000 i 2.500 alumnes al Velai, al sud de la regió de Auvergne-
Rhône-Alps. Entre els diversos cursos de formació que s'ofereixen als empleats i als demandants d'ocupació,
Greta prepara als reclusos de la presó per a la cuina del CAP. En col·laboració amb el centre penitenciari, té
previst ampliar l'oferta de formació al sector de la construcció.

CIRE  és  una  empresa  pública  que  depèn de la  Conselleria  de  Justícia  de  la  Generalitat  de  Catalunya.
Gestiona la reinserció soci professional dels interns i  els ofereix formació professional,  treball  productiu
remunerat als centres penitenciaris i suport per a trobar una ocupació en la fase final de la seva condemna.
L'objectiu principal és donar als interns una segona oportunitat. El CIRE forma a més de 3.000 interns en les
professions més demandades del mercat laboral.  El CIRE ofereix treball  en els  seus 70 tallers (fusteria,
impremta i muntatge, confecció o serralleria) amb 150 empreses clients. A més dels tallers de producció
convencionals, els reclusos participen en el bon funcionament de les presons en la cuina, la bugaderia, la
botiga i en els serveis auxiliars.

Innovative  Prison  Systems  -  IPS,  és  una  consultoria  especialitzada  en  justícia  amb  una dècada
d'experiència  en  consultoria  de  polítiques  i  estratègies,  formació,  consultoria  d'aprenentatge  electrònic  i
desenvolupament de noves tecnologies per a les organitzacions responsables de la llibertat condicional  i
centres de justícia. IPS desenvolupa projectes per a gestionar el canvi en organitzacions complexes. A més de
la  seva  experiència  en  projectes  finançats  per  la  UE,  IPS  està  especialitzat  en  la  innovació  i  el
desenvolupament  de  capacitats  per  als  serveis  penitenciaris  i  de  llibertat  condicional.  Juntament  amb
l'Associació Internacional de Presons i Serveis Penitenciaris (soci associat), IPS també s'encarregarà de la
difusió, oferint una àmplia gamma d'oportunitats per a comparar, reconèixer i adoptar les innovacions d'un
país a un altre formació de reclusos.

SQLearn, fundada el 2006, és una empresa grega de desenvolupament molt dinàmic amb experiència en la
prestació de serveis d'aprenentatge electrònic a una àmplia gamma d'empreses i organitzacions, tant a Grècia
com  a  l'estranger,  és  a  dir:  avaluació  de  necessitats  de  formació,  planificació  formativa  d'acord  amb
enfocaments  pedagògics,  desenvolupament  de sistemes de gestió  de  l'aprenentatge,  desenvolupament  de
cursos d'aprenentatge electrònic que inclouen seminaris web, cursos basats en escenaris i simulacions de
programari, animacions en 3D i realitat virtual per a l'aprenentatge electrònic, desenvolupament de Serious
Games,  desenvolupament de connectors personalitzats per millorar els cursos d'aprenentatge electrònic o
LMS, Avaluació de programes d'educació en línia, Formació i suport tècnic per a directius i formadors.

Visiti el nostre web: https://virtual.reality.for.inmates.training/

Contacte: CIRE, Centre d’Iniciatives per a la Reinserció / mcmargarit@gencat.cat

El apoyo de la Comisión Europea para la producción de esta publicación no constituye una aprobación del contenido,
el cual refleja únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda

hacerse de la información contenida en la misma.
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