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

Microexpressions en la intervenció policial

Amb aquest curs es pretén dotar als assistents de les eines necessàries per poder identificar els 
gestos i les microexpressions facials de les persones i poder interpretar el seu significat en el 
context de l'activitat policial.

Presentació

Col·lectiu destinatari Modalitat
Taller

Canal
Presencial

BAF de la Diputació de Barcelona

BAF dels Ens Locals

hores12

Temporalització

Nombre d'assistents per edició
Mínim

10

Màxim

15

Òptim

12

Hores presencials: 12

Hores de treball virtual: 0

Hores de videformació: 0

Distribució horaria:

Durada total:

setmanes

Objectius
1. Identificar el llenguatge no verbal genèric i la seva aplicació en el context policial.
1.1. Saber interpretar el llenguatge no verbal i la seva aplicació en l'activitat policial.
2. Reconèixer les causes de l'execució de microexpressions i de la gestualitat.
2.1. Identificar els sentiments que es dedueixen de les diferents microexpressions facials i de la 
gestualitat.
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https://recursos-formatius-db.diba.cat/ca/recursos-accions-formatives/accio-formativa/microexpressions-en-la-intervencio-policial
https://recursos-formatius-ens.diba.cat/ca/recursos-accions-formatives/accio-formativa/microexpressions-en-la-intervencio-policial
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Orientacions metodològiques per al participant
L'Assimilació i interiorització d'informació pràctica es farà mitjançant la visualització de vídeos en 
diferents contextos.
Es desenvoluparan les habilitats personals en la captació de Microexpresiones facials a través de 
l'app FACE TRAINER o un mètode similar .
Es realitzaran exercicis d'anàlisis testimonials en entrevistes personals i finalment es duran a terme 
Role Play d'interrogatori per a posar en pràctica allò que s'ha après.

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

1. Divisió global del llenguatge no verbal i àrees de transmissió.
1.1.Expressions facials universals i Microexpressions.
1.2.Categories d'expressions facials.
1.3.Paràmetres de distinció.
2. Causes d'execució de les Microexpressions, Gestos universals amb les mans
2.1.Microexpressions de Por i de Sorpresa.
2.2.Microexpressions d'Ira i de Repulsió.
2.3.Microexpressions de Felicitat, de Tristesa i de Menyspreu.
2.4.Tipus de gestos universals amb les mans .
2.5.Aplicacions en l'activitat policial
3. Anticipació de conductes agressives, resolució de conflictes
3.1.Anàlisi rellevant per a anticipar-se a conductes agressives.
3.2.Proxèmica en l'activitat policial per a prevenir conflictes.
3.3.Resolució de conflictes.

Nivell 1

Nivell 2

Nivell 3

Materials de referència per a l'acció formativa

Materials formatius complementaris:

La comunicació en l'atenció al ciurtadà

Aquest material t'ajudarà a millorar les teves habilitats socials per tal de desenvolupar 
estratègies que et permetin fer front a situacions difícils en la relació laboral amb la ciutadania 
(habilitats de comunicació verbal i no verbal, empatia, escolta actica, etc.)

- 
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https://formadiba.diba.cat/web/sites/default/files/public_resources/continguts/011TSDAC_U2_01/html/index.html
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Certificació

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

Assistència

Aprofitament

Certificació:

- Assolir un mínim de         punts del total dels elements d'avaluació.80

- Haver assistit al 100% de les sessions convocades

Assistència

Prova

Producte

Metodologia d'avaluació

Breu prova objectiva per avaluar l'adquisició dels continguts exposats en el taller

Elements d'avaluació Puntuació

Puntuació dels elements d'avaluació

Coneixements adquirits 60

Habilitats adquirides 40

100Total
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