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PRESENTACIÓ
La Diputació de València està convençuda del paper imprescindible que correspon a la
formació de les empleades i els empleats públics en la prestació d’un servei públic de
qualitat. Per això, i a fi de donar cobertura a les diverses necessitats formatives que es
plantegen als col·lectius professionals, tractem d’involucrar en els nostres plans de formació les institucions, els agents socials i persones expertes, que puguen aportar el seu
coneixement i experiència en l’èxit d’aquest objectiu.
Aquest pla de formació específic destinat a la Policia Local de la província s’emmarca en
el conveni de col·laboració subscrit amb l’Institut Valencià de Seguretat Pública i Emergències, IVASPE, per a facilitar a la policia local de la província una formació integral en
matèria de violència de gènere, un pla pioner a la Comunitat, al mateix temps ambiciós
tant pel contingut com per l’abast de la formació, ja que es destina a tota la Policia Local
de tots els municipis de la província.
La violència masclista és una de les problemàtiques més importants de la nostra societat, a la qual s’enfronta diàriament la policia local. La sensibilització, el coneixement
i la comprensió, com també el domini dels protocols tècnics relacionats amb aquest
delicte, són fonamentals per a tots els cossos de seguretat, i més si és possible per a la
policia local que està més pròxima a la ciutadania i té presència en tots els municipis de
la província.
La formació es presenta de forma descentralitzada per a arribar al màxim nombre de
municipis i el seu contingut és eminentment interdisciplinari, d’acord amb la problemàtica tractada. Tres àrees bàsiques de coneixement (social, jurídic i policial) que es
repartiran al llarg de les 20 hores de duració, en les quals comptem amb docents seleccionats per la seua vàlua tècnica i professional en cada un dels sectors. Un curs que,
a més, s’adaptarà als compromisos competencials que cada ajuntament haja assumit
per a adaptar així al màxim la formació a les necessitats d’aprenentatge de cada policia
participant.
Creiem que amb aquesta formació, la ciutadania de la província, en general, i les dones,
en particular, se sentiran més segures i confiaran en una policia sensibilitzada i preparada que vetlarà pels seus drets i llibertats, amb empatia, proximitat i perspectiva de
gènere, com requereix el tractament d’aquesta greu xacra social.
Us invite a aprofitar aquesta oportunitat d’aprenentatge que sens dubte revertirà en un
millor servei públic i en la millora de la qualitat de vida dels nostres municipis.
Jorge Rodríguez Gramage
President de la Diputació de València

Convocatòries:
Primera:
Lloc: Ontinyent.
Data: 16, 18, 19, 24, 26 i 27 de gener.
Horari: en sessions de vesprada.

Segona:
Lloc: Xàtiva.
Data: 30 de gener, 1, 2, 6, 8 i 9 de febrer.
Horari: en sessions de vesprada.

Tercera:
Lloc: Alzira.
Data: 13, 15, 16, 20, 22 i 23 de febrer.
Horari: en sessions de vesprada.

Quarta:
Lloc: Gandia.
Data: 27 de febrer, 1, 2, 6, 8 i 9 de març
Horari: en sessions de vesprada.

Cinquena:
Lloc: Sagunt.
Data: 27, 29 i 30 de març, 3, 5 i 6 d’abril.
Horari: en sessions de vesprada.

Sisena:
Lloc: Llíria.
Data: 17, 19, 20, 24, 26 i 27 d’abril.
Horari: en sessions de vesprada.

Setena:
Lloc: Requena.
Data: 8, 10, 11, 15, 17 i 18 de maig.
Horari: en sessions de vesprada.

Huitena:
Lloc: València.
Data: 22, 24, 25, 29, 31 de maig i 1 de juny.
Horari: en sessions de vesprada.

A qui va dirigit:
Policies locals dels ajuntaments de la província de València.

Objectiu:
Conéixer amb més profunditat la problemàtica dels delictes de violència exercits contra la
dona, amb l’objectiu d’aconseguir una atenció adequada i eficaç a la víctima, com també
dotar els ajuntaments de mitjans personals més qualificats per a participar en la prevenció i
protecció de les víctimes de violència de gènere.

Contingut:
1. Àrea social.
1.1. Homes i dones, desiguals o diferents?
1.2. Representacions socials de la violència.
1.3. Violència de gènere i violència intrafamiliar (diferències).
1.4. Tipus de violència de gènere.
1.5. Mites i realitats de la violència de gènere.
1.6. Recursos i tractament a dones víctimes de la violència masclista.
2. Àrea jurídica.
2.1. Consideracions generals.
2.2. Regulació actual del delicte de violència de gènere.
2.3. Els jutjats de violència sobre la dona i les seues competències. Processos per
violència de gènere.
2.4. Judicis ràpids i violència de gènere.
2.5. L’orde de protecció. Anàlisi de la Llei 27/03.
2.6. Anàlisi de l’Estatut de la víctima.
2.7. Problemes en l’execució de les mesures i penes.
2.8. El paper de la Fiscalia en els delictes de violència de gènere.
2.9. Anàlisi de les decisions judicials i conclusions.
3. Àrea policial.
3.1. Assistència i tractament policial a les víctimes.
3.2. Qualitats i habilitats bàsiques que han de tindre o adquirir els/les policies
en intervenció, protecció i seguiment.
3.3. Criteris bàsics en intervenció directa: assessorament previ a la denúncia.
3.4. Protocol d’actuació policial en casos de violència de gènere.
3.5. Continguts mínims de l’atestat policial.
3.6. Valoració del risc policial. VioGen.
3.7. Seguiment de les mesures judicials de protecció.
3.8. Formació de grups específics en les policies locals.
3.9. Processos de vigilància d’ordes d’allunyament. Exemples de grups de protecció
consolidats en les policies locals.

Duració:
20 hores.

Coordinació:
Estefanía Navarrete Ibáñez. Llicenciada en Dret i Criminologia. Inspectora coordinadora operativa del grup GAMA (grup d’atenció al maltractament) de la Policia
Local de València.

Professorat:
Coto Talens Garcia. Psicòloga especialista en teràpia amb dones víctimes de violència de gènere i intervenció amb els fills de les víctimes.
Carmen Juan Puig. Psicòloga especialista en violència de gènere. Agent d’igualtat, adscrita al servei INFODONA.
Ángela Escribano Mar. Llicenciada en Ciències del Treball. Experta universitària
en violència de gènere, i docent en l’àrea de salut pública.
José M. Gómez Villora. Jutge titular del Jutjat de Violència sobre la Dona núm. 1
de València.
Susana Gisbert Grifo. Fiscal dels Jutjats de Violència sobre la Dona. Portaveu de
la Fiscalia.
Socorro Zaragozá Campos. Fiscal dels Jutjats de Violència sobre la Dona. Fiscal
delegada de víctimes.
Vanessa Rosa Yepes. Diploma especialització IVASPE en violència de gènere. Policia local de l’Ajuntament de Bellreguard.
Paz Lloria García. Professora titular de la Facultat de Dret i codirectora del Màster de Violència de Gènere de la Facultat de Dret de València.
Violeta Pardo Pérez. Llicenciada en Dret i Criminologia. Coordinadora del diploma de especialització de l’Ivaspe en violència de gènere.
Estefanía Navarrete Ibáñez. Llicenciada en Dret i Criminologia. Inspectora coordinadora operativa del grup GAMA (grup d’atenció al maltractament) de la Policia
Local de València.
Luis Vicente Piqueres Santamans. Diplomat en Criminologia. Oficial del grup
GAMA (grup d’atenció al maltractament) de la Policia Local de València.
María Amparo Ciurana Gimeno. Diplomada en Criminologia. Oficial del grup
GAMA (grup d’atenció al maltractament) de la Policia Local de València.
Eduardo Bonet Ribera. Graduat en Treball Social. Oficial del grup GAMA (grup
d’atenció al maltractament) de la Policia Local de València.

El curs es s’organitza en col·laboració amb l’Institut Valencià de Seguretat Pública
i Emergències (IVASPE).

Inscripció:
Les sol·licituds es presentaran a través de la
pàgina Web de la Diputació http://www.dival.
es/formacion en el programa de Teletramitació de sol·licituds.

Informació:
Per a tindre més informació dels cursos:
http://www.dival.es/va/formacion/apps/
formacion_local.
Atenció a l’usuari de Formació: 902 460 202.

Termini de sol·licitud:
Fins al dia 29 de desembre de 2016.

