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Curs en Declaració i Preparació de
Judicis, Eines i Estratègies d’Acció
En un procés judicial és rellevant entendre la importància de la coherència en la
declaració i la incidència d’aquesta en la posterior sentència elaborada pel jutge.
Els professionals de la seguretat pública i privada han de disposar dels coneixements
de les diferents condicions jurídico-processals que poden ostentar i exposar en un
procés judicial: classificació, drets i obligacions en totes elles, i consells a l’hora
d’encarar cadascuna de les posicions processals de la millor manera possible.
L’elaboració d’un interrogatori sobre una determinada situació, implica l’abordatge
de l’investigat des de diverses perspectives: la defensa, la fiscalia o l’acusació
particular. És necessari tenir consciència dels judicis paral·lels generats per la
influència mediàtica, i la seva incidència en la consciència ciutadana respecte a la
culpabilitat o la innocència d’algú abans de ser jutjat, per a evitar que la situació afecti
l’estat d’ànim de l’implicat i a la seva declaració.
Aquesta acció formativa té com a finalitat dotar als professionals de les eines i
els coneixements necessaris per a afrontar la preparació de judicis i de les
declaracions de les persones a les que el jutge demana la seva participació en la
recerca.

Objectius
Aquest curs servirà per a
proporcionar competències i
obtenir resultats positius en:
■ La preparació prèvia abans de
qualsevol vista.
■ La declaració en la vista oral,
mitjançant les tècniques per
a realitzar eficaçment una
declaració, el reconeixement
i les variables que intervenen,
així com les tècniques que
utilitzen els advocats per a
desacreditar el testimoniatge
i aconseguir potenciar els
efectes de la declaració com
imputat.

Metodologia

Programa del curs
Part teòrica. L’investigat: els diferents estatus dins del procés i l’interrogatori; El/la
testimoni: la coexistència d’aquesta condició processal amb la condició de perjudicat
o ofès pel delicte; El perit i la cuasipericial; Especialitats dins dels judicis amb jurat;
Elaboració de la sentència.

M.1

Pressió i influència mediàtica en enfrontar-se a un procés penal. Anàlisi de vídeos
i notícies de premsa relacionats amb la temàtica.

M.2

Elaboració d’un interrogatori. Punt de vista des de la perspectiva de la defensa;
Punt de vista des de la perspectiva del fiscal o acusació particular.

M.3

Anàlisi de sentències on es condemna i s’absol per diferents delictes. La
preparació de la vista prèvia a l’entrada a la sala. La preparació de la declaració
(atestat); La importància de la primera impressió i la imatge personal; Les variables
externes que són clau en tot el procés (jutge, advocats, fiscals, companys...);
L’autocontrol i les tècniques d’afrontament.

M.4

La declaració dins de la sala. Interpretació de la conducta verbal, no verbal i vocal
en les declaracions; Tipus de preguntes i estratègies que utilitzen els advocats per a
desestabilitzar; Consells a donar en la declaració.

M.5

La postdeclaració. Indicadors a tenir presents per a la millora; Estratègies
d’afrontament per a judicis posteriors.

M.6

Contingut pràctic. Anàlisi de casos plantejats en suport videogràfic i documental.

M.7

■ Identificar mitjançant anàlisi les
variables que incideixen en un procés
judicial abans, durant i després d’una
declaració, amb la finalitat d’incidir
sobre elles en cada cas.
■ Adquirir les eines per a actuar d’una
forma eficaç i eficient a les sales de
vistes.

Informació general
Titulació: certificat d’aprofitament del Curs en Declaració i Preparació de Judicis, Eines i
Estratègies d’Acció.

Perfil d’ingrés

Modalitat: presencial.

El programa està dirigit a:

Places: 18.

■ Professionals de la seguretat privada i
pública.
■ Membres de les forces i cossos de
seguretat.
■ Psicòlegs, criminòlegs i periodistes.
■ Interessats en seguretat i prevenció.

Crèdits: 3 ECTS.

Inici i final: del 11/11/2020 al 09/12/2020. Dies 11 i 25 de novembre i 9 de desembre.
Horari: 1r dia de 18 a 21h; 2n dia de 17 a 21h i 3r dia de 18 a 20:30h.
Idioma: castellà (50%), català (50%).

Preu: 160 €. Preu reduït per alumni FUABformació i afiliats a SAP-Fepol, IPA i
ACCPOLC i entitats col·laboradores EPSI: 130€.

Lloc: Escola de Prevenció i Seguretat Integral, Campus UAB, Bellaterra (Barcelona).
Preinscripció: oberta a www.uab.cat/prevencio-seguretat-integral

Informació
complementària
■ Assistència mínima
obligatòria al 80% de les
classes per a l’acreditació
dels cursos.
■ Horaris compatibles amb
la jornada laboral.
■ Formació bonificable
a la Fundación Tripartita
(FUNDAE).
■ Cursos meritoris per a
les oposicions.

FUABformació
Escola de Prevenció i Seguretat Integral
Edifici Blanc, Campus de la Universitat
Autònoma de Barcelona
08193 Bellaterra (Barcelona)
Tel. +34 93 592 97 10
formacio.continuada.fuab@uab.cat
www.uab.cat/prevencio-seguretat-integral

Sortides professionals
■ Agents de seguretat pública.
■ Professionals de la seguretat
privada.
■ Psicòlegs i criminòlegs per a
l’assessorament jurídic.

Coordinació

Francesc Gómez Macià.
Psicòleg. Director i cap de seguretat.

