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CONGRES INTERNACIONAL DE POLICIES TUTORS 

 

I. El Programa de Policia Tutor a les Illes Balears 

A partir de l'any 2000 aproximadament, i després d'una reforma educativa important duta a terme a Espanya els 

anys 90, els centres escolars van tenir canvis importants, especialment els instituts d'educació secundària, en els 

quals l'edat d'inici en aquests centres començava als onze anys en lloc dels catorze del sistema anterior, i els 

recintes escolars tancaven les portes, quan amb el sistema educatiu anterior els alumnes entraven i sortien dels 

centres sota responsabilitat seva. 

Tota aquesta reforma i els canvis en la societat mateixa afectaven també la convivència escolar, per la qual cosa 

l'any 2001 un institut del municipi de Pollença (Mallorca) sol·licità a l'ajuntament la creació d'un servei de la 

mateixa policia local que treballés juntament amb l'institut problemàtiques de resolució de conflictes i de millora de 

la convivència en el centre. A partir de l'any 2002 es va iniciar un projecte anomenat “Policia Tutor” amb unes 

funcions enfocades a resoldre conflictes que sorgissin en l'àmbit escolar utilitzant els mateixos recursos de la 

comunitat (policia, escoles, serveis socials, departaments de joventut, etc.). 

Les funcions del servei de policia tutor fonamentalment estaven orientades a treballar contra el consum i el tràfic 

de drogues als voltants dels centres escolars, l’absentisme escolar, l’assetjament escolar, la conflictivitat entre 
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alumnes, l’accés als instituts de persones alienes sense autorització, etc., i també participar en campanyes i 

xerrades preventives en els instituts per reduir problemàtiques que afectaven els menors d'edat, en definitiva, es 

tractava de formar i especialitzar agents de la policia local per exercir les tasques esmentades.  

Després de l'èxit del Programa Policia Tutor, i a partir de l'any 2003, catorze municipis de Mallorca van implantar 

en els seus ajuntaments aquest servei fins a l'any 2009. A partir d'aquesta data, el Govern de les Illes Balears va 

crear un programa marc de policia tutor que pogués ser implantat a qualsevol municipi de les Illes i que servís de 

referència per als ajuntaments de la Comunitat Autònoma interessats a aplicar aquest servei de la policia local als 

seus centres escolars. També el govern va començar a organitzar cursos específics de formació en matèria de 

menors d'edat, a través de la seva escola d’administració pública, adreçats a policies locals amb l'objectiu de 

prestar aquest servei amb les garanties més grans i amb més qualitat, com a servei públic i de proximitat al 

ciutadà.   

A partir de l'any 2010 diferents municipis de les Illes Balears es van adherir al Programa marc de policia tutor 

impulsat i coordinat per la Direcció General d'Interior fins a arribar al dia d'avui a 63 municipis dels 67 que formen 

la comunitat autònoma. D'aquesta manera, els objectius, les funcions, els protocols d'actuació i les campanyes 

preventives relacionades amb aquest programa són comuns i homogenis a pràcticament tots els municipis de les 

illes. 
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II. El Programa Marc d’Agent Tutor a Espanya 

L'Agent Tutor és un programa de la policia local, en col·laboració amb altres serveis municipals, que centra la seva 

actuació en l'àmbit de la prevenció i la protecció del menor, i que amb denominacions diverses es duu a terme en 

diversos municipis espanyols des de fa uns deu anys. 

Tanmateix, a partir del 2012, a través dels convenis de col·laboració entre la Delegació per al Pla Nacional sobre 

Drogues i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, comença el rellançament del programa per assolir dos 

objectius fonamentals: l'elaboració d'un protocol marc del Programa, amb vista a difondre’l i estendre’l a tot el 

territori nacional, i la realització d'actuacions de formació específica adaptada a aquest Protocol per als agents que 

duen a terme aquest servei. 

El Protocol Marc del programa centra l’atenció en les actuacions que tenen a veure amb situacions relacionades 

amb l'entorn escolar, com és ara la prevenció de drogodependències, l'absentisme escolar o la violència entre 

iguals. També en problemàtiques detectades en el medi obert, com el consum en la via pública o la venda d'alcohol 

i tabac a menors en locals i establiments públics. Finalment, té en compte altres incidències que s'esdevenen en 

l'àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació. 

A més, el Protocol compleix una doble funció: ser una guia útil per implantar i posar en marxa el Programa Agent 

Tutor i estar dotat de capacitat d'adaptació davant de les diverses realitats locals que puguin ser objecte de 

demanda. 
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A l’any 2012 va començar una investigació centrada en l'estudi de la difusió del programa en el territori nacional, 

l'anàlisi de les vies d'implantació del programa i una de comparativa de tota la documentació pròpia cedida pels 

nou municipis i la Comunitat Autònoma de les Illes Balears participant.  

Gràcies a aquest treball, el 2013 es va elaborar una formació específica adaptada al Protocol Marc que va continuar 

amb tres edicions l'any 2014 i dues més el 2015, a més de possibilitar la definició de les passes que s’han de 

seguir per adherir-se al Programa Agent Tutor. 

 

III.  Motivació, objectius i destinataris del Congrés Internacional d’Agents Tutors 

El servei d'agent tutor a Espanya va incrementant la presència en els municipis any rere any, així com augmenta 

l’interès creixent dels ajuntaments per implantar aquest servei policial. També hi ha diferents administracions que 

tenen un paper important en la creació i la implantació d'aquest programa de la policia local, és per aquesta raó 

que el Govern d'Espanya, a través del Pla Nacional Sobre Drogues, el Govern de les Illes Balears i la Federació 

Espanyola de Municipis i Províncies s'han unit per celebrar aquest primer congrés internacional d'agents tutors amb 

la finalitat d'ampliar la difusió d'aquest servei policial, el qual està obtenint resultats molt positius en matèria de 

prevenció de situacions de risc que afecten els menors d'edat. 
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Els objectius generals d'aquest Congrés són: 

1r Conèixer el treball més nou de les policies locals de l'Estat espanyol en relació amb les seves actuacions en 

matèria de menors d'edat des de la perspectiva de la prevenció i poder compartir-ne les experiències. 

2n Conèixer models policials o d'altres àmbits en matèria de menors d'edat propis de països europeus per a futurs 

plans d'accions preventives. 

3r Elaborar un document de conclusions sobre els temes tractats en les jornades per presentar a les diferents 

administracions públiques competents, i reconèixer el paper de les policies locals en matèria de prevenció de 

situacions de risc entre menors d'edat.  

Els destinataris principals del congrés internacional són agents tutors i direccions de policia local dels diferents 

municipis de l'Estat espanyol interessats en aquest servei de menors, ja sigui per ampliar-ne coneixements, o per 

implantar-lo en els seus municipis. També en l’àmbit europeu, els responsables de cossos de policia que tinguin 

interès en aquest servei o tinguin funcions similars als agents espanyols podran assistir i participar en aquest 

congrés internacional. En el cas de les Balears, els responsables de les institucions educatives i els representants 

dels pares i mares d'alumnes hi podran assistir si hi estan interessats, atès que hi ha diferents ponències 

relacionades amb la seva funció de resolució de conflictes escolars.   
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IV. Programa i continguts del Congrés Internacional d’Agents Tutors 

Dijous 20 d'octubre. Experiències nacionals i internacionals 

Horari Ponències 

De 9.30 a 10.00 h Acreditacions 

De 10.00 a 10.30 h Inauguració amb les autoritats 

De 10.30 a 11.30 h  Programa Policia Tutor i resolució de conflictes escolars a les Illes Balears. El presenta el 

Govern de les Illes Balears. 

Ponents: Rafel Covas Femenia (Coordinador Programa Policia Tutor a les Illes Balears). 

D'11.30 a 12.00 h Descans 

De 12.00 a 13.00 h Programa Agent Tutor. Implantació nacional i guia sobre actuació en matèria de drogues. 

El presenten la FEMP i el PNSD 

Ponents: 

De 13.00 a 14.00 h Finlàndia. Presentació del model d'actuació en matèria d'assetjament escolar “KiVa”. 

Ponent: Tiina Mäkelä (Dr. en Ciències de l’Educació, Universitat de Jyväskylä, Filandia). 

 

De 14.00 a 16.00 h Dinar i  descans 
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De 16.00 a 17.30 h Presentació de diferents experiències en matèria de menors per part dels assistents que 

hi estiguin interessats.  

Els assistents al congrés poden presentar experiències pròpies d'interès a la resta de 

participants en taules de treball o taules de trobada, preparades prèviament. 

18.00 h. Visita institucional a espais d'interès cultural. 

 

Divendres 21 d'octubre. Experiències nacionals i internacionals 

Horari Ponències 

De 9.00 a 10.00 h Irlanda del Nord–Regne Unit. Presentació de tècniques de resolució de conflictes a través 

de les pràctiques restauratives. 

Ponent: Tim Chapman (Professor de la Universitat de l’Ulster). 

De 10.00 a 11.00 h Manchester -Regne Unit. Actuació policial en matèria de resolució de conflictes juvenils. 

Ponent: Garry Shewan (Responsable policial de Manchester). 

D'11.00 a 11.30 h  Descans 

D'11.30 a 12.30 h Madrid –Espanya. Servei Agent Tutor de la Policia Municipal de Madrid. Actuació en 

matèria d'assetjament escolar. El presenta l’Ajuntament de Madrid 

Ponent: 



 

       http://congresointernacionaldeagentestutores.caib.es  

 

Page 10 

De 12.30 a 13.30 h Bremen -Alemanya. La prevenció del consum de substàncies lícites i il·lícites entre els 

joves: lliçons apreses de la investigació sobre la prevenció. 

Ponent: Stefanie Helmer (Dr. de l’Institut Leibniz d’Investigació per a la Prevenció i 

Epidemiologia (BIPS) de Bremen, Alemanya). 

De 13.30 a 14.00 h Clausura del Congrés i presentació de conclusions “Declaració de Palma” 

 

V. Elaboració de propostes de futur 

D’acord amb el tercer objectiu del Congrés Internacional d'elaborar un document de conclusions per presentar a 

les diferents administracions públiques competents, a través d’aquest text s'elaboraran propostes basades en 

aspectes tractats en les ponències del Congrés, amb l'objectiu d'elaborar plans de prevenció que les mateixes 

policies locals impulsin amb la missió de reduir situacions de risc entre els menors d'edat des de diversos àmbits 

de la prevenció.  

 

VI. Inscripcions i informació del congrés 

El Congrés se celebrarà a l'Hotel Son Caliu, al municipi de Calvià (avinguda de Son Caliu, 8). Les institucions 

interessades a presentar experiències el capvespre  del primer dia del Congrés en taules individuals, ho hauran 
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d'indicar en el full d'inscripció i definir breument el contingut de la presentació. La inscripció al Congrés és 

gratuïta, així com altres conceptes que s'indiquessin posteriorment. 

Les inscripcions s’han de fer de forma telemàtica a la Federació Española de Municipis i Províncies a través de 

l’enllaç següent http://congresointernacionaldeagentestutores.caib.es des del dia 31 d’agost fins l’11 de 

setembre de 2016. Recordar que els idiomes del congrés seran el català, castellà i anglès. 

http://congresointernacionaldeagentestutores.caib.es/

