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Informació general de l'assignatura

Denominació PSICOLOGIA FORENSE

Codi 102919

Semestre d'impartició 2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Grau en Psicologia (R 2016) 3 OPTATIVA Presencial

Nombre de crèdits
assignatura (ECTS)

6

Tipus d'activitat, crèdits
i grups

Tipus
d'activitat

PRAULA TEORIA

Nombre de
crèdits

1.8 4.2

Nombre de
grups

1 1

Coordinació LLETJOS LLAMBIAS, ENRIC

Departament/s PSICOLOGIA

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Català

2021-22

https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/6YmWjHtUWcryan1


Professor/a (s/es)
Adreça electrònica professor/a
(s/es)

Crèdits
impartits
pel
professorat

Horari de tutoria/lloc

LLETJOS LLAMBIAS, ENRIC enric.lletjos@udl.cat 6

Informació complementària de l'assignatura

Psicologia Forense és la denominació que rep la part aplicada de la psicologia jurídica, la funció principal de la qual
és oferir suport i assessorament tècnic a les administracions de Justícia.

Aquesta funció es desenvolupa en diferents àmbits del dret:

- En el dret de família: Atribució de la custòdia dels fills en cas de divorci, nul·litat o separació, Valoració de plans
de parentalitat, Privació de drets als progenitors (pàtria potestat), Valoració d’adopcions.

- En el dret penal: Avaluació del grau d’imputabilitat d’un investigat (responsabilitat criminal en casos de trastorn
mental, trastorn mental transitori, alienació mental, diversitat funcional ...), Valoració de la perillositat criminal,
Estimació de diferents perfils, Credibilitat del relat de víctimes, Seqüeles, Indult, ...

- En el dret civil: Processos de tutela i incapacitació d’adults, internaments psiquiàtrics involuntaris, protecció de
menors, valoracions de danys i seqüeles.

- En el dret laboral: Valoració de danys i seqüeles en accidents o situacions del treball.

Objectius acadèmics de l'assignatura

Generals:

1. Aprendre les tècniques d’avaluació psicològica de les persones implicades en processos jurídics, sobre els
quals l’autoritat judicial o el ministeri fiscal hagi sol·licitat la intervenció del psicòleg forense.

2. Saber elaborar els informes propis de la disciplina en resposta a la demanda de l’autoritat judicial o del
ministeri fiscal.

3. Assolir la destresa en la defensa de l’informe pericial en seu judicial en el moment del judici oral.

 

Tot i que es pretén l’assoliment dels tres objectius, el gruix de l’assignatura es basarà en el primer, ja que d’ell
pengen un nombre més alt d’objectius específics:

1. Aprendre les estratègies metodològiques de l’entrevista psicològica d’avaluació.
2. Assolir la destresa en l’aplicació de l’entrevista cognitiva millorada a l’hora de prendre declaració a víctimes

vulnerables, menors i persones discapacitades o amb dificultats.
3. Revisar tot allò referent a la memòria: recepció, emmagatzematge i recuperació del record d’esdeveniments

viscuts.
4. Valorar de manera rigorosa diferents tipus de relats de víctimes a través de CBCA, GAT-VIG-R.
5. Assolir estratègies per detectar simulació, dissimulació, fabulació i mentida.
6. Aprendre a elaborar les primeres hipòtesis de treball de manera objectiva, rigorosa, sense prejudicis, ...
7. Saber prendre les primeres decisions pel que fa a la metodologia a seguir d’acord als principis d’intervenció

mínima, aplicació prudent de proves i interpretació estrictament professional.
8. Escollir entre els diferents qüestionaris i test de personalitat, proves psicomètriques i projectives, més

adequats per a cada cas.
9.  Assolir una sòlida fonamentació objectiva i científica en la recollida i interpretació dels resultats per

permetre la seva contrastació.
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10. Detectar la presència o absència de possibles seqüeles en les víctimes d’acord a la situació viscuda.
11. Saber valorar el risc de perillositat criminal.
12. Determinar diferents graus d’imputabilitat en l’investigat: Trastorn mental, trastorn de la personalitat,

discapacitat intel·lectual, Trastorn mental transitori, alienació mental,...
13. Aprendre a valorar la necessitat de cercar informació de la persona explorada en el seu entorn familiar,

laboral, sanitari, acadèmic,...
14. Aprendre els principis ètics i deontològics que han de regir en tot moment la intervenció forense en l’àmbit

de la psicologia: Capacitació i rigor tècnic. Imparcialitat i honestedat. Oobjectivitat i neutralitat. Respecte a
la persona.

 

 

Pel que fa al segon objectiu, caldrà arribar a:

1. Assolir una bona capacitat d’anàlisi i síntesi de tota la informació recollida.
2. Redactar una resposta clara i justificada a la demanda de l’autoritat judicial o del ministeri fiscal
3. Saber redactar la informació que es vol traslladar amb rigor, però de manera comprensible a aquell a qui va

dirigit (magistrats, advocats, tribunals populars) .

 

Pel que fa al tercer objectiu es proposa:

1. Conèixer els diferents actors que es poden trobar en un judici.
2. Saber quin és el rol del psicòleg forense en un judici: testimoni o pèrit.
3. Assolir un cert saber estar en el moment de la declaració.

Competències

CB2 Aplicar els coneixements al treball o vocació d'una forma professional i posseir les competències que solen
demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de l'àrea d'estudi.

CG2 Desenvolupar la capacitat per treballar en equips multidisciplinaris i col·laborar de manera eficient amb altres
professionals.

CG3 Mostrar habilitats per  a les relacions interpersonals.

CG4 Reconèixer les diferents perspectives teòriques en relació als temes treballats, comentar les conclusions i
prendre decisions.

CG5 Demostrar capacitat crítica per prendre decisions pertinents.

CE1 Identificar i analitzar les característiques i les necessitats de les persones, grups i organitzacions, així com
dels contextos rellevants per al servei que es sol·licita. 

CE2 Planificar l’avaluació dels programes i/o intervencions psicològiques i seleccionar els indicadors  i tècniques
adequades.

CE5 Dissenyar i aplicar una estratègia/pla d’intervenció psicològica, en funció dels contextos o serveis
sol·licitats.

CE7 Proporcionar informació als usuaris i establir una relació interpersonal adequada, considerant els diferents
contextos de relació professional.

CE8 Elaborar informes tècnics, orals i escrits, dels resultats del procés d’avaluació, de la investigació o dels
serveis demandats, respectant el compromís ètic que exigeix la difusió de coneixement psicològic.

CE9 Utilitzar les diferents fonts documentals en psicologia, mostrar un domini de les estratègies necessàries per
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accedir a la informació i valorar la necessitat d’actualització documental.

CE10 Gestionar, analitzar i interpretar dades en els marcs dels coneixements disciplinaris propis dels diferents
àmbits de la psicologia.

CE12 Difondre el coneixement derivat de les revisions teòriques i dels resultats de la investigació psicològica.

CT1 Adquirir una adequada comprensió i expressió oral i escrita en català i castellà.

CT2 Adquirir un domini significatiu d’ una llengua estrangera, especialment de l’anglès.

CT3 Adquirir capacitació en l’ús de las noves tecnologies i de les tecnologies de la informació i la comunicació.

 

 

 

Continguts fonamentals de l'assignatura

- L’entrevista psicològica d’avaluació.

- L’entrevista cognitiva millorada.

- La memòria.

- El CBCA i el GAT-VIG-R.

- La simulació, dissimulació, fabulació i mentida.

- Les primeres hipòtesis de treball. 

- Els principis metodològics.

- Qüestionaris i test de personalitat, proves psicomètriques i projectives

- Les seqüeles en les víctimes.

- El risc de perillositat criminal.

- La imputabilitat en l’investigat: Trastorn mental, trastorn de la personalitat, discapacitat intel·lectual, Trastorn
mental transitori, alienació mental,...

- La informació de l’entorn de la persona explorada.

- Els principis ètics i deontològics. 

- Capacitat d’anàlisi i síntesi.

- Redacció de l’informe clara i justificada. Rigorosa i comprensible.

- Els actors en un judici.

- El rol del psicòleg forense en un judici: testimoni o pèrit.

Eixos metodològics de l'assignatura

Presencial o on line en el cas que les circumstàncies ho requereixin. 
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• Exposició teòrica de continguts de l’assignatura i transmissió d’informacions i activació de processos cognitius
entre els estudiants.

• Pràctiques d’aula: plantejament, anàlisi i resolució de situacions concretes amb el posterior debat i correcció.

• Exposició de treballs: exposicions orals dels estudiants amb suport TIC dels treballs realitzats així com del
Projecte.

• Prova escrita per valorar el progrés en l’aprenentatge de l’estudiant.

 

No presencial

• Estudi dels continguts relacionats amb les classes teòriques i pràctiques.

• Lectures autònomes i/o dirigides amb l’enfocament centrat en els temes objecte d’estudi.

• Treballs en grup: activitats d’aprenentatge autònom de caràcter teòric/pràctic per tal de lliurar-los i/o exposar-los a
la classe.

Pla de desenvolupament de l'assignatura

El desenvolupament d‘aquesta assignatura serà eminentment pràctic. Ja que es tracta de posar al servei del treball
forense continguts ja estudiats en altres matèries. Per tant, tot i que es farà un repàs d’aquells continguts
essencials per al desenvolupament d’aquesta professió, el desenvolupament general haurà de comptar amb la
participació activa de l’alumnat davant els reptes i dilemes que s’aniran presentant al llarg del curs, basats en
casos reals.

 

Aquests casos reals, s’adaptaran per tal que no siguin identificables.

 

Per tant, és essencial l’assistència a classe, així com la participació activa de l’alumnat en les dinàmiques que es
proposin. Sempre en la línia de resoldre els diferents casos que es plantejaran.

 

Les classes, d'acord a la situació excepcional provocada per la covid19, es duran a terme de manera virtual i
presencial.

Les classes virtuals es duran a terme a través de l'aplicació videoconferència del Campus. També s'aprofitarà
aquesta aplicació per desenvolupar diferents dinàmiques, que s'hauran d'adaptar a les possibilitats que ens
ofereixen les TIC. En aquestes classes es desenvoluparà més aviat els continguts teòrics i pràctics de
l'assignatura.

Les classes presencials, en el moment que es puguin dur a terme, seran aprofitades per poder fer un seguiment
més acurat de l'estudiant, dels treballs, per dur a terme dinàmiques pràctiques i per resoldre dubtes. 

Sistema d'avaluació

L’avaluació necessàriament serà contínua. Els alumn@s aniran passant per les diferents fases que passa un
psicòleg forense des de que se li planteja una demanda de l’autoritat judicial, fins que defensa el seu informe en el
judici oral.

Per tant serà objecte d’avaluació:
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- L’assistència a classe i la participació. 10%

- L’elaboració d'un informe pericial forense. 20%*

- La defensa de l’informe. 20%

 

També es durà a terme un examen en el que es valorarà l’assoliment dels contingut treballats. 50%

 

*L'elaboració de l'informe que es farà al llarg del quadrimestre, es farà en grup. Per tant el seu desenvolupament
s'haurà d'adaptar a les mesures de seguretat que estiguin vigents en aquell moment. 

Bibliografia i recursos d'informació
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Echeburúa, E.; de Corral, P. (2006): Manual de violencia familiar Madrid : Siglo XXI

Garrido, Eugenio; Masip, Jaume; Herrero, Carmen (2006): Psicología jurídica Madrid : Pearson

González, H.; Santamaría, P.; Capilla, P. (2012): Estrategias de detección de la simulación Madrid : TEA
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Ovejero, Anastasio (2009): Fundamentos de psicología jurídica e investigación criminal Salamanca : Ediciones
Universidad de Salamanca.

Sierra, Juan Carlos; Jiménez, Eva Mª; Buela-Casal, Gualberto (coords.) (2006): Psicología forense : manual de
técnicas y aplicaciones  Madrid : Biblioteca Nueva.

Soria Verde, Miguel Ángel (coord) (2015): Manual de psicología jurídica e investigación criminal Madrid : Pirámide.

Tiffon Nonis, Bernat-Noël (2009): Manual de actuación profesional en psicopatología clínica, criminal y forense: una
dimensión jurídico-legal  Barcelona : Bosch.

Urra Portillo, Javier; Vázquez Mezquita, Blanca (comps.) (1993): Manual de psicología forense México, D.F. [etc.] :
Siglo XXI.
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COMPLEMENTARIA:

Ajuriaguerra, J. (1975): Manual de psiquiatria infantil Masson Barcelona

Ajuriaguerra, J; Marcelli, D. (1996) : Psicopatología del niño Masson, Barcelona.

Bermúdez, J. (1998): Psicología de la Personalidad  UNED. Madrid.

Bowlby, J. (1993): El vinculo afectivo Paidós Barcelona

Bowlby, J. (1993): La separación afectiva Paidós Barcelona

Bowlby, J. (1993): La pérdida afectiva Paidós Barcelona

Cantavella, F. (2006): Desenvolupament i salut mental. El valor de l’atenció en la primera infància UBe Barcelona
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Delval, J. (2008): El desarrollo humano SigloXXI Madrid

Ezpeleta, L. (2005): Factores de riesgo en psicopatologia del desarrollo Masson Barcelona

Feixas, G.; Miró, M.T. (1993): Aproximaciones a la psicoteràpia Paidós Barcelona

Fernández-Pinto, I. i altres (2008): “Empatía; Medidas, teorias y aplicaciones en revisión”  Revista anales de
psicologia, vol.24, núm. 2 (desembre)

Lletjós, E. i altres (2010): Revisió de la Guia d’Avaluació del Testimoni en Violència de Gènere (GAT-VIG-R)
Departament de Justícia Generalitat de Catalunya. Barcelona 2010.

Marcelli, D.; Braconnier, A.(2005): Psicopatología del adolescente Masson, Barcelona.

Rojí, M.B. (1994): La Entrevista Terapèutica: Comunicación e Interacción en Psicoterapia Cuadernos de la UNED.
Madrid.

Rogers, C.R. (1994) : El proceso de convertirse en persona Paidós, Barcelona.

Rothschild, Babette (2009): Ayuda para el profesional de la ayuda. Psicofisiología de la fatiga por compasión y del
trauma Vicario Desclée de Brouwer. Bilbao.

Spitz, R. (1978): El primer año de vida del niño Aguilar Madrid
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