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Consulteu els itineraris formatius a qui va 
adreçada al Banc d'Accions Formatives (BAF):

Actuació policial amb menors

Amb aquesta acció formativa es vol donar a conèixer els drets i les responsabilitats dels menors des 
d'una perspectiva multidisciplinar, així com  dotar als professionals de la policia local d'eines per al 
tractament policial operatiu de menors d´edat i de coneixements sobre els procediments a seguir 
en actuacions amb menors.

Presentació

Col·lectiu destinatari Modalitat
Curs

Canal
Presencial

BAF de la Diputació de Barcelona

BAF dels Ens Locals

hores8

Temporalització

Nombre d'assistents per edició
Mínim

15

Màxim

25

Òptim

20

Hores presencials: 8

Hores de treball virtual: 0

Hores de videformació: 0

Distribució horaria:

Durada total:

setmanes

Objectius
1.- Identificar els diferents elements que componen el marc de protecció jurídica del menor.
1.1. Comprendre el marc normatiu bàsic així com les referències internacionals que l’orienten.
1.2. Identificar els principals elements que conformen la xarxa pública de protecció del menor.
2,- Analitzar el marc que determina la responsabilitat penal del menor.
2.1. Diferenciar l’actuació policial en els casos de delictes comesos per menors així com la diferent 
casuística que pugui produir-se. 
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Orientacions metodològiques per al participant
El docent desenvoluparà els continguts teòrics i conceptuals i tot seguit, els participants exposaran 
les diferents situacions que es troben habitualment a la seva realitat professional relacionades amb 
els continguts teòrics explicats a classe. 
Es desenvoluparan exercicis aplicats a situacions o casos proposats pels participants. 
Es comentaran i valoraran col·lectivament les diferents formes de treball d'altres equips policials 
comparant-ho amb les explicacions rebudes durant el curs.

Orientacions per a l'avaluació

Nivell d'avaluació

Valoració de les actituds i la participació

Superació d'activitats a partir d'uns criteris establerts

Demostració de l'aplicabilitat al lloc de treball

►

►

►

Materials formatius de consulta

Continguts

Sistema d'avaluació

2.2. Conèixer i comprendre el funcionament de les institucions (fiscalia, jutjats de menors, síndic de 
greuges) que actuen en aquests casos.

1. Àmbit de la Protecció Jurídica dels menors:
1.1.Marc normatiu bàsic. 
1.2.Situacions de desprotecció, risc i desemparament. 
1.3.Xarxa pública de protecció. Organització bàsica. 
1.3.Auxili judicial i policial. Mesures de protecció
2. Àmbit de la Responsabilitat penal dels menors d'edat:
2.1.Normativa aplicable i àmbit d’actuació específic de la policia local. 
2.2.Qui és menor. Identificació. Indocumentats. 
2.3.Detenció de menors. Drets del menor des del moment de la seva detenció. 
2.4.Casos especials: Menors detinguts conjuntament amb majors d'edat, majors detinguts per fets 
realitzats quan eren menors d'edat. 
2.5.Fiscalia de menors i Jutjat de Menors.

Nivell 1

Nivell 2

Nivell 3

Materials de referència per a l'acció formativa

Materials formatius complementaris:
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Certificació

Per assolir la qualificació d'APTE, els requeriments són:

Assistència

Aprofitament

Certificació:

- Haver assistit al 100% de les sessions convocades

Assistència

Prova

Producte
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