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La Policia Local, la Càtedra de l'UJI i l'Ivaspe imparteixen a Vila-real un nou Curs
Intensiu en...
domingo, 10 de septiembre de 2017

L'Escola de formació de la Policia Local de Vila-real (Efopol), juntament amb la Càtedra de Mediació Policial Ciutat de Vilareal de la Universitat Jaume I i l'Institut Valencià de Seguretat Pública i Emergències (Ivaspe), ha obert un nou Curs
Intensiu en Mediació Policial, que es desenvoluparà fins a divendres que ve a la seu de la Policia Local de Vila-real. La
regidora de Seguretat Ciutadana, Silvia Gómez, acompanyada per l'intendent cap de la Policia Local, José Ramón Nieto, i
per la inspectora Rosana Gallardo, ha donat la benvinguda als alumnes, en la seua majoria membres dels cossos i
forces de seguretat arribats des de diferents punts de la Comunitat.
El curs, amb una durada de 40 hores, proporciona coneixements teòrics i pràctics, així com tècniques i eines per a poder
desenvolupar la funció de Mediació Policial en diferents àmbits, des del dret fins a la via intrajudicial, a més de temes com
la comunicació assertiva i efectiva, la redacció de projectes de mediació, com intervenir i gestionar conflictes o resiliència
per a policies.
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Leer más en: http://www.vilareal.es/portal/p_20_contenedor1.jsp?seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&contenido=43915&tipo=8&nivel=1400&language=ca&co
dResi=1.
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