
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

FORMACIÓ BÀSICA 

 ACTUACIONS ESPECILIATZADES EN 

INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA  

- NOVETATS LEGISLATIVES - 

 

 

 

   
Format: 15 hores (de 9:30 a 14:30 h). 

Dates: el dimecres 21 de setembre, dimarts 27 de setembre i dimarts 4 

octubre. 

Perfil assistents: SEAIA, professionals i coordinadors/es dels serveis socials 

bàsics de les 4 ABSS de la comarca:  Granollers, Mollet, les Franqueses del 

Vallès i Resta de municipis del Vallès Oriental. 

Formadora: Almudena González (Assessora Jurídica d’Infància del Consell 

Comarcal del Vallès Oriental). 

Número d’assistents: 20 assistents màxim. 

Metodologia docent: Teòrica-pràctica, dissenyada a mida. Es potencia 

l’intercanvi d’impressions constant entre els professionals per a garantir 

l’aplicabilitat del coneixement en la seva intervenció tècnica. 

Objectiu: 

 Treballar el contingut de la nova Llei Orgànica 8/2021, de Protecció 

Integral de la infància ai Adolescència envers la violència, i el seu 

impacte pràctic. 

Contingut:  

1.La Llei Orgànica de Protecció de la Infància i Adolescència envers la Violència. 

Principis i criteris generals. 

2.El sistema administratiu de protecció de la infància ai adolescència i la Llei 

Orgànica de Protecció de la Infància i Adolescència envers la Violència. 

a. L'exposició de la persona menor d'edat a qualsevol situació de violència 

domèstica o de gènere. 

b. La sensibilització, prevenció i detecció precoç de las violència. 

c. El caràcter d'agents de l'autoritat. 

d. Les peticions dels advocats d’assistir a les entrevistes tècniques i reunions 

de coordinació. 

3. Les reformes introduïdes en el Codi Penal i el Codi Civil per la Llei Orgànica 

de Protecció Integral d ela infància i Adolescència envers la Violència: 

a .La prova testifical reconstituïda. 

b. El còmput de prescripció dels delictes. 

c. Altres modificacions normatives. 

Un cop finalitzat el curs s’emetrà d’ofici un FAIG CONSTAR per a totes 

les persones que l’ hagin cursat en la seva totalitat. 
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