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Classes al campus Barcelona de la UAB:
UAB edifici històric “Casa de Convalescència” c. Sant
Antoni Mª Claret, cantonada amb c. Sant Quintí
Càrrec

Pràctiques: Laboratoris de Policia Científica i IML

Matriculació:
Import de matricula de cada curs: 1.500 €
Ingressar al c.c. 2013 0692 82 0201956247
Preus especials per el membres de la Seguretat
Pública i determinats col·lectius en relació amb les
ciències forenses i la perícia judicial.

Període de pre-inscripció:
Obert (Places Limitades)

Coordinació:
Mariluz Puente
Telèfon: 93 321 57 48

http://cienciasforensesuab.com
Informació:

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de
Dades de Caràcter Personal (LOPD), les dades subministrades per vostè mitjançant
via telefònica o el formulari disponible en la direcció web nomenada quedessin
incorporats en un fitxer automatitzat, el qual serà processat exclusivament amb la
finalitat de mantenir la relació contractual amb el client, la realització d'estudis
estadístics així com la tramesa de publicitat relativa a l'Escola de Prevenció i Seguretat
Integral. La Fundació per als Estudis de Prevenció i Seguretat Integral serà el seu
titular i responsable, i vostè podrà exercir el dret d'accés, , rectificació, cancel·lació i
revocació del consentiment per a la cessió de les seves dades en els termes previstos
en la llei nomenada i en les altres normes que la desenvolupen

Josep Manel López / Rosa Mª Custó
Telèfon: 93 581 70 42 // 93 581 71 77
rosamaria.custo@uab.cat

MÀSTER EN
CRIMINALISTICA
7ª. Edició

Máster en Criminalistica.

Presentació
La ciutadania és cada vegada més sensible a tots aquells
problemes que afecten la seva seguretat i a les seves
condicions de vida, tant personalment com de forma
col·lectiva. De la mateixa manera, les empreses,
administracions i serveis públics saben que els seus
processos de producció, productes i la prestació de serveis
han de complir unes garanties de seguretat i fiabilitat més
enllà, fins i tot de les exigències legals.
La Universitat Autònoma de Barcelona, a través de l’Escola
de Prevenció i Seguretat Integral, és la primera Universitat
de l’Estat que imparteix aquests estudis de caràcter
professional en la categoria de Màster, preparant als
alumnes per a respondre a les exigències judicials, socials i
empresarials, en un sector laboral que demanda
professionals ben qualificats.
El Màster en Criminalística constitueix una resposta a la
necessitat actual d’una formació universitària en les
tècniques avançades de les ciències forenses incorporant
les últimes aplicacions informàtiques. Està especialment
dissenyat per a facilitar una instrucció superior i a l’hora
eminentment pràctica sobre la preparació, valoració i
emissió dels dictàmens científics a les principals
especialitats forenses proporcionant el coneixement i ús de
sistemes d’infoanàlisi que perfeccionin i agilitzin l’actuació
pericial, és per això que un 50% d’aquest és principalment
pràctic i s’imparteix amb l’ajuda de tecnologia avançada i
Laboratoris especialitzats amb objecte de que l’alumne es
familiaritzi amb els nous recursos tècnics.

Titulació Universitària
Superat el primer curs: l’alumne podrà sol·licitar el títol de
la Diplomatura de Postgrau de Criminalista, Infoanàlisi i
Tècniques Avançades en Ciències Forenses de la
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).
Superat el segon curs, segons l'itinerari escollit, es pot
sol·licitar el títol de la Diplomatura de Postgrau de
Conseller en Ciències Forenses: Policia Científica i
Intel·ligència Criminal, o bé Diplomatura de Postgrau de
Conseller en Ciències Forenses:Documentoscòpia,
Anàlisi d’Intel·ligència Documental i Peritatge en
propietat Intel·lectual-Industrial. Finalment, reunint els
requisits necessaris, més tràmit de presentació de treball,
l’alumne d’acord amb l’itinerari escollit, podrà sol·licitar el
títol de Màster en Criminalística: Conseller en Ciències
Forenses / Màster en Criminalística: Documentoscopia
i Perícia Judicial en Propietat Intel·lectual i Industrial.

Diploma professional i Seminaris

Programa del curs

L’Institut de Ciències del Grafisme i entitats vinculades, a
cada curs, lliuraran també un Diploma professional en
reconeixement de la titulació de la Universitat Autònoma de
Barcelona i certificació pels seminaris de l’ICG que inclou
cada programa.

1er. curs Criminalista, Infoanàlisi i Tècniques avançades
en ciències forenses (30 ECTS)

Duració
1er. Curs: (30 ECTS) + 2º Curs: (30 ECTS) + Treball (10 ECTS)

Dates i Calendari:
Primer curs: Dissabtes matí, de gener a novembre
Segon curs: Dissabtes matí, de gener a novembre
UAB edifici històric “Casa Convalescència”, a l’Hospital de la
Santa Creu i de Sant Pau. Sant Antoni Maria Claret, 171
(cantonada amb c. Sant Quintí) 08041 Barcelona

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2º curs: Itinerari : Conseller en Ciències Forenses: *
Policia Científica i Intel·ligència Criminal (30 ECTS)

Dirigit a:
Especialment a:
Membres del Cos de Mossos d’Esquadra. Especialistes de
la Seguretat Pública. Membres acreditats de la Internacional
Police Association. Juristes, Metges, Químics, Biòlegs,
Enginyers, Graduats EPSI, Criminòlegs, Detectius, Caps de
Seguretat titulats, Perits Judicials, Personal titulat de
l’Administració de Justícia, Tassadors d’Assegurances,
Auditors titulats, Periodistes, Doctors, Llicenciats,
Diplomats o equivalents

Direcció acadèmica i professorat
Francesc Viñals Carrera, Jurista, criminalista, Creu de 1ª
Clase del Ministeri de Defensa per la seva feina com a
grafoanalista i professor de l’Estat Major.
Mariluz
Puente
Balsells,
Antropòloga,
criminalista,
investigadora científica, especialitzada en perícia forense
Manuel Ballbé i Malloll. Jurista, Catedràtic de Dret
Administratiu de la UAB, Delegat del Rector a l’EPSI.
Joan Miquel Capell i Manzanares. Comissari. Cap de la
Comissaria General Territorial de la Policia de la Generalitat.
Catedràtics i Professors doctors i facultatius de Seguretat
Pública, Medicina, Ciències i Tecnologia dels Instituts i
Laboratoris de la UAB i Justicia. Amb la intervenció especial per
les pràctiques dels Laboratoris i Dependències dels principals
cossos de policia, salvament, agents rurals i extinció d’incendis,
especialment dels professors que han format a les diferents
policies autonòmiques (Ertzaintza, Foral de Navarra, Mossos
d’Esquadra), amb la col.laboració de International Police
Association i entitats acreditades de la Criminalística.

Inspecció ocular – Audiovisuals
Mitjans avançats dactiloscòpia
Dictamen sobre armes
Investigació de delictes tecnològics
Tècniques avançades en verificació de veu i so
Anàlisi d’escrits i documents
Enginyeria forense – Infoanàlisi (Accidentologia, Foc)
Biologia i química forense
Medicina - antropologia forense
Psicologia criminal
Valoració jurídic criminal
Pràctiques en laboratoris de Criminalística – policia
científica. Inclou Seminari de Policia Científica

•

Mòdul de Policia Científica (15 ECTS)
Laboratori Tecnològic
Balística-Traces Instrumentals
Laboratori de ciències forenses, medicina legal, grafoanàlisis
i pericia cal·ligràfica judicial
Sistemes avançats en identificació biomètrica

•
•
•
•

Mòdul d’Intel·ligència Criminal (mòdul mixte) (15 ECTS)
Organització, Intel·ligència, i valoració criminal
Informàtica Forense (Investigació avançada)
Laboratori tecnològic
Fotografia i video

•
•
•

2º curs: Itinerari : Conseller en Ciències Forenses: *
Documentoscòpia, Anàlisi d’Intel·ligència Documental
i Peritatge en propietat Intel·lectual-Industrial(30 ECTS)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mòdul de Documentoscòpia (15 ECTS)
Àmbit Jurídic de la Criminalística o pericia judicial
especialitzada.
Dret aplicat a la Documentoscòpia i al peritatge en propietat
intel·lectual i industrial
Peritatge criminalístic especialitzat
Dictàmen documentoscòpic de documents impresos,
marques i patents
Peritatge dels principals formats i dissenys objecte de plagi
Mòdul d’Intel·ligència Criminal (mòdul mixte) (15 ECTS)
Organització, Intel·ligència, i valoració criminal
Informàtica Forense (Investigació avançada)
Laboratori tecnològic
Fotografia i video
(*): Inclou Seminaris complementaris

