
Anàlisi de la Conducta i 

Perfi lació Criminal

• Defi nició de conceptes: aspectes històrics i tècnics de la 

perfi lació criminal i l’anàlisi de conducta, contextos d’apli-

cació i utilitats. 

• Aprofundiment en elements específi cs de l’anàlisi de la 

conducta criminal: fantasia i motivació, procés motivacio-

nal delictiu, modus operandi, signatura, anàlisi criminal 

d’escenes, evolució de la violència.

• Introducció a la perfi lació per tipologies de delicte.

La Salut Mental Aplicada a la 

investigació Criminal

• Defi nició de conceptes: personalitat neurotípica i violència, 

trastorns de la personalitat, trastorns mentals greus.

• Patologia endògena i simptomatologia exògena .

• Perfi lació criminal en funció de l’organització d’escena i 

salut mental. 

• Implicació del consum de tòxics en la conducta criminal.

Aspectes mèdico-forenses asso-

ciats a la Investigació Criminal

• Aplicacions de la medicina forense a les inspeccions 

tècnic-oculars.

• Integració de la informació de l’escena del crim en el 

model de perfi lació.

• Elements essencials de la medicina forense en diverses 

tipologies de casos: agressions sexuals, suïcidi, mort 

violenta i d’altres.

• Comprensió d’informes medico-forenses en la tasca 

investigativa.

Interpretació legal d’elements 

psicològics i de l’anàlisi de 

conducta

• Comprensió de la interpretació legal de les causes de 

modifi cació de responsabilitat criminal.

• Comprensió de la terminologia tècnica legal en l’aproxima-

ció a la salut mental.

• Implicació dels elements de salut mental en la comprensió 

dels fenòmens legals associats a víctimes i agressors.

Programa del curs

FUABformació
Escola Universitaria de 
Prevenció i Seguretat Integral
Edifi ci Blanc, Campus de la Universitat
Autònoma de Barcelona
08193 Bellaterra (Barcelona)
Tel. +34 935 92 97 10
formacio.continuada.fuab@uab.cat
www.uab.cat/prevencio-seguretat-integral

www.uab.cat

Curs d’Anàlisi de la Conducta 
Criminal per a Professionals de 
la Seguretat 

Universitat Autònoma 
de Barcelona

145
universitat del món

RANKING TIMES
HIGHER EDUCATION

2018 - 2019



Curs d’Anàlisi de la Conducta Criminal p
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Les tècniques d’anàlisi de la conducta i de 

perfi lació criminal cerquen identifi car, a tra-

vés de l’anàlisi del crim, les característiques 

essencials de personalitat i de conducta 

d’un delinqüent.

El perfi l de l’escena del crim comença amb 

una conducta coneguda (el crim) i s’infereix 

les característiques de l’agressor.

En el perfi l psicològic, a més, s’intenta 

projectar la seva conducta. 

Faria referència a la detecció dels agressors 

mitjançant l’extrapolació dels atributs perso-

nals de la informació obtinguda en l’escena 

del crim. 

L’objectiu del programa és treballar els 

elements com la deducció sobre les ca-

racterístiques més probables de l’agressor, 

predir la imminència, risc i repetició del patró 

criminal, fomentar estratègies efectives 

en l’entrevista d’investigats, justifi car la 

sol·licitud de proves, fonamentar l’aprofun-

diment del cas en un altre entorn o context 

i, per tant, justifi car la sol·licitud (davant 

les instàncies judicials) d’ampliar aquestes 

evidències i, fi ns i tot, vincular crims d’un 

mateix autor/a, el que implica aprofundir en 

el modus operandi i les característiques del 

crim a fi  de determinar si diversos delictes 

estan relacionats entre si i pot ser atribuïts al 

mateix agressor/a. 

Aquest curs, doncs, sorgeix de la necessi-

tat de fomentar els coneixements tècnics, 

acadèmics i multidisciplinaris necessaris pel 

foment de la refl exió deductiva en context 

d’investigació criminal. On els elements 

estaran enfocats des de diferents disciplines 

que ajudaran a l’alumnat a integrar elements 

de salut mental, medicina forense i de la 

pràctica legal per comprendre millor l’afron-

tament de les seves investigacions.

Informació General
Titulació

Certifi cat d’Aprofi tament del curs en Anàlisi de la Conducta Criminal per a 

Professionals de la Seguretat.

Modalitat Presencial.

Crèdits 2 ECTS.

Inici

Curs acadèmic 2018 - 2019

Divendresde 16 a 20h i, dissabtes de 9:30 a 13:30h.

Preu

• Preu total: 400€. 

• Preu especial alumnat EPSI/FUAB, CME i membre de cossos de seguretat 

(amb acreditació) 350€.

Preinscripció Oberta al web: www.uab.cat/prevencio-seguretat-integral.

Coordinadors Elena Garrido Gaitán Dra. en Psicologia. Acreditada com a experta en Psicolo-

gia Forense pel COPC. 

Requisits d’accés
Aquest programa va dirigit a:

• Membres dels diferents Cossos de 

Seguretat Públics.

Objectius 
Aportar les bases de l’anàlisi de la conducta 

criminal i la perfi lació criminal a professio-

nals de l’àmbit de la prevenció i la seguretat, 

eminentment membres dels cossos i forces 

de seguretat, integrant els coneixements 

de disciplines socials i de la salut afi ns a la 

prevenció i la seguretat, per la investigació 

criminal. Assolint les següents competèn-

cies:

• Analitzar les variables conductuals i psi-

cològiques que intervenen en la gestió 

de la conducta criminal.

• Integrar els perfi ls elaborats, els con-

ceptes i els fonaments psicològics, mè-

dics i legals en l’anàlisi de la conducta 

criminal.  

• Tenir capacitat d’anàlisi i síntesi.

• Utilitzar els mètodes de recerca en 

ciències socials per diagnosticar els 

problemes de criminalitat.

Metodologia
Aquest curs es realitza en un format presen-

cial amb una durada de 60h. distribuïdes de 

la següent forma:

• 24 hores presencials.

• 10 hores tutoritzades online: Documen-

tació penjada a la plataforma Moodle 

EPSI-FUAB.

• 22 hores de treball personal per com-

pletar l’elaboració d’exercicis.

• 4 hores d’avaluació (lliurament de treba-

ll i qüestionaris.

Professorat
• Elena Garrido: Dra. en Psicologia. 

Màster en Psicologia Jurídica i Forense. 

Acreditada com a experta en Psicolo-

gia Forense pel COPC. Professora de 

Psicologia Criminal (Grau Criminologia 

– UAB).  Professora en Màsters i Post-

graus en Psicologia Forense i Conducta 

Violenta.

• Sergio Mora: Professor de Psicologia 

(Grau Psicologia – UAB / Grau Crimi-

nologia – UB). Professor en Màsters 

i Postgraus en Psicologia Forense i 

Conducta Violenta.

• Nuria Martí: Especialista en Dret Penal. 

Advocada.

• Angel Cuquerella: Metge forense titular 

a l’Institut de Medicina legal i Ciències 

Forenses de Catalunya (IMLCFC), amb 

tasques pericials en psiquiatria i psico-

logia forense.

per a Professionals de la Seguretat 
Universitat Autònoma de Barcelona

Especialització meritable per 

membres dels cossos i forces 

de seguretat.


