
 

Detall curs/edició

Dades del curs

Codi curs: 7004

Nom curs: JORNADA D'ACTUALITZACIÓ NORMATIVA: ACTUACIONS POLICIALS AMB MENORS

Tipus curs: EPC

Interès policial: Si

Avaluable: No

Nivell:

Categoría:

Familia professional Especialitat professional

Comandament Comandament

Funcions policials bàsiques Funcions policials bàsiques

Investigació Anàlisi

Investigació Investigació avançada

Investigació Investigació bàsica

Investigació Investigació interna

Investigació Informació

Investigació Mitjans tècnics

Investigació Policia científica avançada

Investigació Policia científica bàsica

Investigació Seguiment i vigilàncies

Seguretat ciutadana Atenció a la ciutadania

Seguretat ciutadana Desactivació d'artefactes explosius-NRBQ

Seguretat ciutadana Guia caní

Seguretat ciutadana Intervenció en muntanya

Seguretat ciutadana Intervenció especial

Seguretat ciutadana Intervenció en el medi aquàtic

Seguretat ciutadana Ordre públic

Seguretat ciutadana Protecció especial

Seguretat ciutadana Protecció de persones i béns

Seguretat ciutadana Subsòl

Seguretat ciutadana Trànsit

Suport tècnic Instrucció tecnicopolicial

Suport tècnic Sala de comandament

Suport tècnic Suport tècnic avançat

Suport tècnic Suport tècnic bàsic

DADES ADICIONALS

Objectius Divulgar les novetats normatives i protocols d'actuació en relació amb la intervenció policial amb els infants i 
els adolescents.

Programa 1. Nous grups de joves organitzats i violents
2. El nou sistema de protecció dels infants i els adolescents a Catalunya
3. Protocol d'actuació DGAIA/DGP per garantir la protecció dels infants i els adolescents en situació de 
desemparament.
4. Noves estratègies i criteris d'actuació amb menors.
5. El tractament de dades de menors en el nou marc normatiu.

Destinataris Membres de totes les escales de la Policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra. 
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Criteris de selecció - Membres del CME que desenvolupin funcions relacionades amb els objectius del curs
- No haver efectuat cap curs d'aprofitament ofertat per FFC ni ISPC, durant l'any en curs ni l'anterior, i si s'han 
fet es tindrà en compte el número de cursos efectuats
- Es tindrà en compte la proporcionalitat entre serveis.
- Antiguitat
- Antiguitat en el servei
- Número de promoció

* L'absència no justificada ni comunicada a un curs, un cop publicada la llista d'admesos, farà perdre l'ordre de 
preferència en futures inscripcions a cursos.

Tipus de formació Aquest curs tindrà consideració de formació obligatòria en interès del servei per a tots els membres del cos de 
Mossos d'Esquadra. Es considerarà formació voluntària si els assistents estan en període de vacances. 
(Consulteu la instrucció 9/2006, sobre la formació dels funcionaris del cos de Mossos d'Esquadra i l'acord de 
Formació FFC 2011)

EL VALIDADOR, QUAN INFORMI FAVORABLE, HAURÀ D'OMPLIR LA PESTANYA DE TIPUS DE 
FORMACIÓ QUE ESPECIFICA EL CARÀCTER DE LA MATEIXA: OBLIGATÒRIA O VOLUNTÀRIA

Diploma - D'assistència. L'assistència és obligatòria al 100% de les hores lectives. Si es produeix alguna absència 
haurà de ser pels conceptes previstos per l'ISPC i estar degudament justificada. I, en tot cas, per poder obtenir 
el diploma d'assistència, caldrà haver assistit a un mínim del 80% de les hores lectives. El seguiment i control 
d'aquesta assistència el realitzarà l'Àrea d'Instructors de l'ISPC.

Dades de l'edició

Nombre d'edició: 1

Nombre d'hores: 5,0

Nombre de places: 100

Any de còmput: 2011

25/10/2011 Data fi: 25/10/2011Data inici:

Període:

Centre docent: INSTITUT DE SEGURETAT PÚBLICA DE CATALUNYA

Localitat: Mollet del Vallès

Data inici inscripció: 13/09/2011 Data fi inscripció: 13/10/2011

Places allotjament:

DADES ADICIONALS

Uniformitat De paisà.

Lloc Institut de Seguretat Pública de Catalunya 
Ctra. C -17 , Km 13,5
08100 Mollet del Vallès

Horari De 9 a 14.30 hores.
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