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Mòdul: Atenció a persones menors 

d’edat com a víctimes de violència 

 

PRESENTACIÓ 

 

Amb l’objectiu d’oferir coneixement sobre el tractament de menors com 

a víctimes, hem incorporat dins del marc del Curs d’especialització 

lletrada en la jurisdicció de Menors 2022 aquest mòdul de 6 hores, destinat 

a aquelles persones que ja disposin de coneixements en la jurisdicció de 

menors. 

El curs té una durada total de 6 hores distribuïdes en tres sessions.  

 

Aquest curs s’oferirà en format en línia, i es durà a terme mitjançant la 

plataforma digital “ZOOM”. 

 

 

 

PROGRAMA 

 

 

 

Sessió núm. 1 

Videoconferència / Vídeo streaming 

Dimecres, 14 de desembre de 2022 

Horari de 15.00h a 17.00h 

 

 

 

• Presentació de la DGAIA: Competències, organització i estructura 

interna, intervenció i circuits 
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Ponència a càrrec de, Sra. Ester Sara Cabanes i Vall. 

Directora General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (GENCAT) 

 

 

 

 

Sessió núm. 2  

Videoconferència / Vídeo streaming 

Dilluns, 19 de desembre de 2022 

Horari de 15.00h a 17.00h 

 

 

• La Llei Orgànica 8/2021, de 4 de juny, de protecció integral a la 

infància i l'adolescència davant de la violència 

 

Ponència a càrrec de Carlos Villagrasa Alcaide 

Magistrat suplent de l'Audiència Provincial de Barcelona i Director del 

Màster en Dret de Família i Infància de la UB 

 

 

 

 

 

 

Sessió núm. 3.  

Videoconferència / Vídeo streaming 

Dimecres, 21 de desembre de 2022 

Horari de 15.00h a 16.00h 

 

 

• Tractament processal de la víctima: El menor víctima com a 

testimoni del procediment. 

 

Ponència a càrrec de l’Il·lma. Sra. Carme Guil 
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Magistrada Penal a l'Audiència Provincial de Barcelona 

 

 

 

 

 

Sessió núm. 4.  

Videoconferència / Vídeo streaming 

Dimecres, 21 de desembre de 2022 

Horari de 16.00h a 17.00h 

 

 

• Bones pràctiques en la instrucció i enjudiciament de procediments 

amb menors víctimes de violència. 

Ponència a càrrec de l’Il·lma. Sra. Carme Guil 

Magistrada Penal a l'Audiència Provincial de Barcelona 

 

 

 

DATES / HORARIS 

 

 

 

• Sessions teòriques (6 hores): Dilluns i dimecres. Dins del període que 

va des del 14 de desembre de 2022 fins al 21 de desembre de 2022. 

A partir de les 15.00h.  

 

 

 

CERTIFICAT 

 

 

Es lliurarà el certificat d’aprofitament a aquells alumnes que hagin:  
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• Superat totes les activitats de formació continuada estipulades en 

el punt anterior. 

• Per acreditar el seguiment del curs en format VIDEO STREAMING és 

imprescindible fer-ho amb les claus d’accés personals que cada 

alumne hagi creat. No s’admeten visualitzacions compartides amb 

una única clau d’accés. 

• Al finalitzar les sessions teòriques emeses per Videoconferència/ 

vídeo streaming, es comprovarà la seva visualització, de tot 

l’alumnat. 

• Les persones que cursin exclusivament el mòdul d’atenció a les 

persones menors d’edat  com a víctimes de violència, se’ls lliurarà 

certificat relatiu al mòdul cursat, especificant les 6 hores de 

formació que es contemplen en aquest. Expressament s’indica que 

si no es disposa amb anterioritat de la formació habilitant per actuar 

en la jurisdicció de menors, el mòdul d’atenció  a les persones 

menors d’edat com a víctimes de violència no habilita, per si 

mateix, per  a l’exercici davant de la jurisdicció de menors. 

 

 

 

PREUS 

 

 

Preus per a persones col·legiades als Col·legis de l’Advocacia de 

Catalunya: 

• 60€ 

 

Preus per a altres professionals: 

• 100€ 

 

Un cop iniciat el curs NO és possible la devolució (ni parcial, ni total) de 

l’import de la inscripció. El CICAC es reserva el dret de modificar i/o 

suspendre el programa de l’acció formativa.  



 
Actualitzat 20/10/2022 

 

 

 

5 

El període d’inscripció fineix uns dies abans de l’inici les pràctiques 

obligatòries.  

 

 

 

 

 

INSCRIPCIONS / FORMA DE PAGAMENT 

 

 

En primer lloc heu de formalitzar la vostra inscripció a aquest curs a través 

del web www.cicac.cat i accedir a la nostra Plataforma Formativa des 

de la pestanya Formació → Accés a la Plataforma Formativa. 

Com accedir a la Plataforma Formativa? Us podeu descarregar el Manual 

d’instruccions per accedir a l’oferta formativa de la Plataforma d’aquest 

Consell i trobareu les indicacions per poder registrar-vos. 

En segon lloc i per tal de poder validar-vos, heu de: 

 

a) Realitzar una transferència bancària al número de compte 

d’aquest Consell: ES45 – 3183 – 0803 – 1620 – 0118 – 7927.  

 

Un cop realitzat el pagament per transferència bancària, cal fer arribar el 

justificant de pagament per correu electrònic a formacio@cicac.cat i així 

poder confirmar la vostra sol·licitud d’inscripció. 

 

 

Què és el sistema VÍDEO STREAMING (EMISSIONS EN DIFERIT) 

 

 

El sistema de vídeo streaming permet a l’alumnat visionar els vídeos i la 

documentació en diferit accedint a la nostra Plataforma Formativa amb 

les claus personals tantes vegades com sigui convenient.  

 

http://www.cicac.cat/
http://www.formacioadvocaciacatalana.cat/
http://www.formacioadvocaciacatalana.cat/
mailto:formacio@cicac.cat
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Què és el sistema VIDEOCONFERÈNCIA (EMISSIONS EN DIRECTE) 

 

 

L’alumnat que vulgui connectar-se en directe (preferentment) haurà 

d’accedir mitjançant la plataforma digital ZOOM a través d’un enllaç i un 

codi d’accés els quals trobarà a la Plataforma Formativa (no s’ha 

descarregar cap tipus de programes o aplicacions). Per computar 

assistència heu d’indicar nom i cognoms sencer a la sala virtual.  

La càmera i micròfon en les sessions teòriques no es obligatori però si 

recomanable per poder establir una bona interacció amb el professorat i 

resoldre els vostres dubtes/preguntes de la matèria.  

 

 

 

LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES 

 

 

Que, de conformitat amb la normativa de protecció de dades i la Llei 

Orgànica 1/1982, que regula el dret a la pròpia imatge, l’alumnat que 

accedeixi en directe AUTORITZA de forma expressa, informada, lliure i 

gratuïta la captació de la meva imatge i la publicació posterior per part 

del Consell de l’Advocacia Catalana en la web, els mitjans socials i altres 

mitjans de comunicació d’aquesta entitat, essent coneixedor/a que 

aquestes dades són tractades pel Consell amb la finalitat de retransmetre 

o publicar aquesta conferència, així com la meva imatge en els seus 

propis mitjans de comunicació i informatius i, per tant, la meva imatge 

serà accessible a totes les persones que accedeixin als mitjans en què es 

publiquin. 

Aquestes dades es conservaran fins que no manifesti el contrari i puc, en 

qualsevol cas, revocar aquest consentiment, així com exercir els drets 

d'accés, rectificació o supressió, limitació del tractament o oposició, així 

com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions s’han de fer 

a la seu del Consell. Així mateix, també puc presentar una reclamació 

davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, si així ho considero, 
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o posar-me en contacte amb el delegat d'aquesta entitat en el correu 

cicac@cicac.cat.  

mailto:cicac@cicac.cat

