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CRIMINALISTA
INFOANÀLISI I TÈCNIQUES AVANÇADES
EN CIÈNCIES FORENSES

Postgrau - Màster

www.policiacientifica.org

http://www.policiacientifica.org/

Presentació

La criminalística o ciències forenses les definim com el conjunt de disciplines on
l'objecte en comú és el de la materialització de la prova a efectes judicials mitjançant
una metodologia científica. Qualsevol ciència es converteix en forense en el moment
en que serveix al procediment judicial, però cal adaptar les tècniques específiques a
la finalitat de recerca i judicial de la prova; és el motiu de preparar aquest programa,
on es pretén formar professionals en Criminalística amb una titulació reconeguda,
per donar una acreditació acadèmica superior de manera que els professionals
titulats puguin gaudir d'aquest reconeixement universitari en les seves actuacions,
tant a nivell particular, com a nivell judicial al servei dels Tribunals de Justícia,
mitjançant les tècniques més avançades d'aquestes especialidades.
En aquest programa eminentment professional incideix especialment en tot tipus de
casos pràctics, de vivència actual i també d'altres seleccionats especialment per a la
major i més ràpida assimilació de l'alumne, introduint-li des de l'inici en l'experiència
real de la criminalística i atorgant-li una capacitat per poder emetre informes
d'orientació en la investigació criminal, específics d'identificació o propis de l'àrea de
procedència de l'alumne.
Està preparat per dirigir-se més enllà de la clàssica criminalística i constitueix una
resposta a la necessitat actual d'una formació universitària en tècniques avançades
de les ciències forenses, incorporant les últimes aplicacions informàtiques.
Especialment dissenyat per facilitar una instrucció superior i eminentment pràctica
en les especialitats forenses proporcionant el coneixement i l'ús de sistemes d'
infoanàlisi que perfeccionen i agiliten l'actuació pericial, és per això que la meitat de
les hores del curs són eminentment pràctiques i moltes d'elles s'impartiran en
Laboratoris especialitzats, amb l'objecte que l'alumne es familiaritzi amb les noves
tecnologies.

Consultar l'enllaç: No deben confundirse las funciones del Criminólogo con las del
Criminalista
http://grafoanalisis.com/017.-ICG-S.Jordi-1part.pdf

Destinataris

Especialistes policials, p. ex.: del Cos de Mossos d'Esquadra, de la Guàrdia Civil,
Policia Nacional, Policies Locals, Responsables de la Seguretat Pública, Juristes,
Metges, Biòlegs, Químics, Enginyers, Criminòlegs, Detectius, Graduats en Seguretat,
Caps de Seguretat, Perits Judicials, Personal de l'Administració de Justícia, Taxadors
d'Assegurances, Comissaris d'avaries i Auditors titulats, Escriptors, Periodistes i
Analistes d'Informació.

S'exigeix titulació acadèmica de Grau o equivalent, però prèvia acceptació pels
Directors del Programa podran accedir excepcionalment persones que pel seu
currículum professional o titulació estrangera no legalitzada, justifiquin el seu interès
per realitzar el programa; en aquest cas, superat el programa rebran únicament la
certificació d'haver cursat la Diplomatura de Postgrau, amb les hores, assignatures i
crèdits obtinguts.

Entre els nostres distingits alumnes comptem amb Jutges, Advocats, Presidents i
membres d'associacions de perits judicials, Metges forenses, Comissaris i
Inspectors de Policia, especialistes de Policies Locals i Autonòmiques, Oficials
d'Exèrcits estrangers, Professors, Documentalistes, Escriptors i periodistes
d'investigació; fins i tot algun Diputat del Parlament de Catalunya

Veure reportatge gràfic com a exemple dels exitosos alumnes d'aquestes
especialitats de la UAB
http://grafoanalisis.com/ICG-17-revista-Reyes-2parte.pdf

Contingut bàsic del Programa

Inspecció Tècnica Ocular - Audiovisuals
-Anàlisi de la imatge, instrumental i mitjans
-Protocols de filmació per la recollida de proves
-Recopilació i presentació de proves i indicis davant els Tribunals
-Sessions pràctiques a Casa de Convalescència i Comissaria CME

Consultar més sobre sessions d'Inspecció Tècnica Ocular:
http://www.policiacientifica.org/inspecc_tecnico_ocular.htm

Mitjans avançats d'Obtenció i Identificació
Dactiloscópica
-Instrumental i mitjans per a la detecció i obtenció de petjades
-Exàmen lofoscòpic-dactiloscòpic, programes informàtics de comparació i
d'identificació
-Sessions Practiques en Laboratori

Veure imatges en vídeo sobre pràctiques de Lofoscopia - Dactiloscopia:
https://www.youtube.com/watch?v=OJLuUe8NeJk
Consultar més sobre sessions de dactiloscopia:
http://www.policiacientifica.org/dactiloscopia.htm

Anàlisi d'Escrits i Documents
(Grafística-Documentoscòpia)
-Grafística (comparació de firmes i escrits)
-Documentoscopia (anàlisi del soport, bitllets, documentació)
-Sessions pràctiques a Casa de Convalescència i en Laboratori CNP o G.C.

Vídeo de pràctiques d'análisi d'escrits documents:
https://www.youtube.com/watch?v=aZVF4A2kUaw&list=PLSaRyRSATMLsQJa0Du9YoeKz9gU5gWfT&index=41
https://www.youtube.com/watch?v=bQH3m_iUY1Q&index=65&list=PLSaRyRSATMLsQJa0Du9YoeKz9gU5gWfT
https://www.youtube.com/watch?v=_pMNuLPDZ4M&list=PLSaRyRSATMLsQJa0Du9YoeKz9gU5gWfT&index=16
Consultar més sobre Grafística-Documentoscopia:
http://www.grafoanalisis.com/antrax.pdf
http://grafoanalisis.com/w_handwriting_expertise.pdf
http://grafoanalisis.com/z_Tratado_MedicinaLegal_ciencias_forenses.pdf
Consultar més sobre: Tintes i sistemes clàsiscs d'impressió:
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxy
ZXZpc3RhaWNnfGd4OjIwYTJlOGFiMWNlZjM4MGE
Consultar més sobre: Falsificació de Diners
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxy
ZXZpc3RhaWNnfGd4OjE1MGRjMDRiMmVmNDEwYjc
Consultar sobre: El Dictamen Pericial
http://grafoanalisis.com/icg.16.sJ-Informe.Pericial.pdf

Dictamen sobre Armes
-Classificacions d'armes i les seves característiques
-Balística
-Armes de darrera generació
-Estudi dels danys i marques que produeixen
-El dictamen sobre armes
-Sessions Pràctiques en Laboratori G.C.

Veure més imatges sobre sessions pràctiques de balística:
http://www.policiacientifica.org/balistica_forense.htm
https://www.youtube.com/watch?v=wmo7LqAwK8Y&list=PLSaRyRSATMLsQJa0Du9YoeKz9gU5gWfT&index=25
https://www.youtube.com/watch?v=w2mDIzCVXIw&list=PLSaRyRSATMLsQJa0Du9YoeKz9gU5gWfT&index=17
https://www.youtube.com/user/EmileDevars
https://www.youtube.com/watch?v=TQ5N6Qw0BUk&list=PLSaRyRSATMLsQJa0Du9YoeKz9gU5gWfT&index=24
Investigació de Delictes Tecnològics
-Organització d'Internet i protocols, adreçes IP
-Phishing y Pharming
-Whois
-Pericial informàtica
-Sessiones pràctiques a Casa de Convalescència

Consultar més sobre Informàtica Forense:
http://www.policiacientifica.org/INFORMATICA_FORENSE.htm

Enginyeria Forense
-Accidentologia i Infografia forense
-Investigació sobre Incendis Estructurals
-Investigació sobre Incendis Forestals
-Recursos tecnològics aplicats a les Ciències Forenses
-Sessions pràctiques en Casa de Convalescència

Consultar més sobre Accidentologia:
http://www.policiacientifica.org/accidentologia.htm
Consultar més sobre sessiones d'Incendis Estructurals:
http://www.policiacientifica.org/incendios_estructurales.htm
Consultar més sobre sessions d'Incendis Forestals:
http://www.policiacientifica.org/incendios_forestales.htm

Medicina Legal - Antropologia Forense
-Identificació i valoració sobre cadàvers
-Sessions pràctiques en l'Institut de Medicina Legal

Consultar més sobre sessions d'Antropología Forense:
http://www.policiacientifica.org/antropologia_forense.htm

Biologia criminalística
-ADN: Recollida de mostres, recursos per l'identificació, instrumental, proves.
-Sessions pràctiques a Casa de Convalescència
Veure imatges en vídeo sobre pràctiques d'Analítica Forense:
https://www.youtube.com/watch?v=XdxYCBkr8-Y

Psicologia criminal - Profiling
-Classificacions de personalitats i ambients criminals
-Entrevista/interrogatori, valoració del testimoni
-Sessions pràctiques a Casa de Convalescència
Consultar més sobre psicologia criminal - profiling:
http://www.policiacientifica.org/psicologia_forense.htm

Intervenció Judicial de Criminalista
-Consideracions pràctiques del dret penal y processal per la pràctica pericial del
Criminalista
-Exposició de proves i Dictamen davant els Tribunals
-Sessions pràctiques a Casa de Convalescència i possibles visites a Jutjats.
Consultar cas de la UAB amb valor per la Jurisprudència:
http://grafoanalisis.com/Revista010_AnaPermanyer-AnexoICG.pdf

Observacions del Màster: Aquesta formació és totalment pràctica, es veuen casos
reals des d'inici de curs, amb l'oportunitat de treballar també sobre assumptes
actuals. A més, els alumnes tenen l'oportunitat de tenir una bona part de les sessions
pràctiques en els laboratoris, tant de Medicina Legal com de Policia Científica, a
càrrec de facultatius de reconeixement internacional. Els directors del programa i
fundadors de l'especialitat Prof. Francisco Viñals i Profª Mariluz Puente intervenen en
la majoria de les matèries relacionades amb l'Anàlisi de Escrits i Documents, així
mateix destaquem també al coordinador de les Sessions Pràctiques en els Laboratoris
Prof. Jesús R. Toledano i els diferents cossos i forces de la Seguretat Pública.

Per poder disposar d'una idea més completa sobre les especialitats del Màster de
Criminalística de la UAB, recomanem consultar els següents enllaços:
Consultar article complet: "Policía Científica y Ciencias Forenses"
http://grafologiauniversitaria.com/policia_cientifica_ciencias_forenses.htm
BLOG AUDIOVISUAL (Criminalística & Ciencias Forenses):
http://grafologiauniversitaria.blogspot.com/
BLOG CRIMINALÍSTICA: http://criminalistica-cienciasforenses.blogspot.com/

Veure imatges en vídeo sobre pràctiques en general:
http://www.policiacientifica.org/criminalistica_general.htm
https://www.youtube.com/watch?v=BAIkSqhM-Po&list=PLSaRyRSATMLsQJa0Du9YoeKz9gU5gWfT&index=13
Veure Vídeo sobre espai lùdic per aprendre:
https://www.youtube.com/watch?v=hpHgGk64UsM&list=PLSaRyRSATMLsQJa0Du9YoeKz9gU5gWfT&index=81

http://www.policiacientifica.org/

Objectius del programa d'aquest Primer Curs del Màster

Facilitar a l'alumne des de l'inici del curs, una vivència pràctica de les diferents
especialitats de la Criminalística, preparant per a la inspecció tècnica Ocular amb els
protocols actuals per a la preservació i no contaminació dels elements de prova, i
amb ajuda de mitjans de fotografia i filmació, recollida de proves amb especial
consideració a la cadena de custòdia, conèixer els mitjans avançats i saber actuar de
la forma més eficaç i amb garanties en la recollida d'empremtes dactilars, així com el
seu estudi i classificació per a la identificació amb l'ajuda dels mitjans tècnics més
avantguardistes; i de la mateixa manera per a la intervenció en casos de balística
forense, on ha de conèixer-se el procés des de la trajectòria, impacte, estudi dels
danys o modificacions i comparativa amb els mitjans tècnics i microscopi per a la
identificació o la determinació de circumstàncies .
Proporcionar una especialització professional en l'anàlisi de Escrits i Documents,
entrenant especialment a l'alumne en les tècniques avançades de classificació
grafonòmica i verificant casos reals per a la identificació grafoescritural, així com els
tipus de falsificacions, adquirint competència professional de Criminalista
especialitzat en Grafística per poder actuar adequadament davant els tribunals de
justícia.
Aprendre a investigar la naturalesa d'un incendi, tant estructural com forestal per
poder emetre informe sobre les possibles causes que l'han provocat, de la mateixa
manera i continuat amb les especialitats d'enginyeria forense, ser capaç de dissenyar
les fases o moments clau d'un accident de trànsit per les dades recollides pel que fa
als danys, lesions, xocs, frenades, testimonis, estudi del terreny, etc.
Determinar en la pràctica, que ossos o restes pertanyen a una persona o a un animal,
alhora que poder establir si es tracta d'un home o una dona i l'edat aproximada,
entre d'altres qüestions pràctiques de la Medicina-Legal antropològica.

Conèixer els processos científics i tècnics que es segueixen en l'Analítica Forense per
saber el que es pot arribar a obtenir i en quines condicions, respecte a les mostres
biològiques i especialment d'ADN.
Assimilació de recursos psicològics per abordar entrevistes-interrogatoris.
Disposar d'informació sobre possibilitats i recursos per gestionar la pròpia carrera
professional.

Objectius transversals del programa:

Gràcies als recursos pedagògics que es contemplen en aquest programa, l'alumne
s'exercita en el treball en equip, l'activitat social que implica metodologies com la de
discussió de casos per grups (discussió exploratòria, creadora, de desenvolupament,
conciliatòria). Aquesta participació social en la qual els alumnes a l'aula aporten idees,
de vegades les seves pròpies experiències, es qüestiona alguna cosa, es proposen
altres possibles solucions, etc., sempre amb una adequada directriu del professor,
suposa un enriquiment destacat en aquest tipus de formació que ajuda a captar i
assimilar molt millor els coneixements en un sentit professional, vivenciant una
experiència pràctica de l'especialitat en tractar normalment amb casos també reals.
L'organització del programa es preocupa també que l'alumne aprengui a obtenir i
gestionar dades i fonts d'institucions, biblioteques, etc. aconseguint al mateix temps
un bon nivell en la navegació selectiva per Internet, que aconsegueixi també un
coneixement útil i pràctic de les actuals eines informàtiques, ja no només per obtenir
informació, sinó també per organitzar els propis recursos, pàg. ex .: per incloure
mostres gràfiques en els informes o dictàmens, tècniques d'ampliació d'imatge amb
qualitat i coneixements de disseny per p. ex. assenyalar els punts explicats en relació
a les mostres gràfiques inserides; així com programes de càlcul de paràmetres
grafonómicos i grafomètrics que inclouen estadistica descriptiva.

Crèdits ECTS i equivalència en hores

30 crèdits europeus ECTS (sistema europeu de transferència de crèdits) amb
equivalència a 750 hores repartides en docència (150) + pràctiques-exercicis i treballs
de classe + tutoria virtual (150) + estudi-treball personal de l'alumne, investigació,
consulta biblioteca, pràctiques o treball relacionat amb la matèria, etc

Díes i Horaris

Dissabtes de 10 h. a 14 h. (Inici: 12 Gener 2019, es respecten els períodes de
vacances de Setmana Santa i estiu. Final: novembre 2019) El curs és presencial, però
està en estudi la possibilitat d'aplicar un projecte semi-presencial per a alumnes
d'alguna zona allunyada de Catalunya que puguin acreditar una dilatada experiència
en la professió i on la UAB pugui facilitar una tutoria personalitzada.

Lloc

Les classes teorico-pràctiques i sessions pràctiques es desenvolupen entre el: Edifici
Històric "Casa de Convalescència" Recinte Hospital de Sant Pau, c. Sant Antoni Mª
Claret, 171, cant. c. Sant Quintín 08041 BARCELONA. Aules condicionades
ergonòmicament i amb aparells de projecció. Biblioteca, cafeteria, etc. i els diversos
Laboratoris de Policia Científica (CNP i GC a Barcelona) així com l'Institut de Medicina
Legal i Ciències Forenses de Catalunya

Campus de la UAB a Barcelona: Edifici Històric "Casa de Convalescència"

Per veure la pàgina de "Casa de Convalescència"
http://www.uabcampus.cat/ca/casa-convalescencia.php

Accesos a Casa Convalescència
En metro
Línea amarilla-groga (L4) – estació Guinardó – Hospital de Sant Pau
Línea azul-blava (L5) – estació Sant Pau – Dos de Maig
En autobús
Números: 19, 20, 45, 47, 50, 51, 117, 192 y H8.
Per el GPS
Introduïr las seguents coordenades:
Latitud: 41.413702 (41° 24' 49.33'' N)
Longitud: 2.177482 (2° 10' 38.94'' E)
Desde l'aeroport
Tren + Metro: En l'estació de RENFE, agafar el tren fins Sants-Estació. En l'estación de Sants, agafar
la línea blava (L5) del Metro fins l'estació Sant Pau – Dos de Maig.
Bus + Metro: Fora de la terminal de l'aeroport, agafar l'AEROBUS fins la Plaza de Catalunya, dirigirse a la Plaza Urquinaona i agafar la línea groga (L4) del Metro fins l'estació Guinardó – Hospital de
Sant Pau.

Pre-inscripció

Posar-vos en contàcte amb la Sra. Olga Celada
(Informació i Gestió Administrativa):

93 581 74 49 -

93 581 71 91

formacio.continuada.epsi@uab.cat

olga.celada@uab.cat

Matrícula
Oberta matrícula
Posar-vos en contàcte amb la Sra. Olga Celada (Informació i Gestió Administrativa):

93 581 74 49 -

93 581 71 91

formacio.continuada.epsi@uab.cat

olga.celada@uab.cat

Preu

1980.-Euros. El pagament de la matrícula pot realitzar-se en dos terminis, i fins i tot
amb més terminis i finançat amb un interès mínim * parlar amb la Sra. Olga Celada
93 581 74 49 - 93 581 71 91 formacio.continuada.epsi@uab.cat
olga.celada@uab.cat
(*): Si es fa el pagament en un sol cop hi ha un 3% de descompte, o bé es pot realitzar en dos pagaments, el
60% a l'inici de curs i el 40% al cap de dos mesos. A partir de tres pagaments o més la UAB ofereix el
finançament a través del Banc Sabadell (p. Ex: si es fracciona la matrícula en cinc pagaments al B. Sabadell
cobra una comissió d'1%, i en el cas de nous pagaments el Banc cobra una comissió del 2.5%).
L'alumne pot matricular-se primer en un postgrau (1980.-Euros), després en l'altre (és indistint l'ordre) i
finalment en el tràmit final de treball de Màster.

La matrícula inclou a més del material docent, llibres, DVD, i seminaris extraordinaris
inclosos en el programa, la Certificació Acadèmia Personal que val com a títol i és la
que s'aporta per als qui es presenten a oposicions o concursos de merits davant
l'Administració Pública, a més inclou els Diplomes i acreditacions de caràcter
professional de l'ICG i entitats col·laboradores, així com el Diploma i Carnet
professional en cas de apuntar-se a la Associació professional de Perits Cal·lígrafs de
Catalunya, la quota està subvencionada mitjançant l'ICG per als titulats d'aquest
màster-Diplomatura de Postgrau

Drets
Status d'alumne de postgrau de la UAB, Carnet-document acreditatiu, accés a
biblioteques i recepció de tot el material docent

Material docent, apunts, llibres i DVD's

Durant el curs subministren important material consistent en apunts, mostres
d'estudi, plantilles mil·limètriques, sistemes informatitzats, DVD, articles, notícies,
informacions-bases de dades i bibliografia especialitzada. També es facilitaran
seminaris en suport digital.
Important: L'ICG facilitarà mitjançant la seva biblioteca, tota la bibliografia del
programa, inclosa la dels directors-autors F. Viñals i MªL Puente, i també de consulta
de l'especialitat, això mitjançant préstec personal de la majoria d'obres.

L'ICG a més de preocupar-se per la qualitat dels
programes i de subministrar i renovar cada any
material actualitzat per als alumnes, al mateix temps
edita la revista digital internacional: INVESTIGACIÓ CRIMINALÍSTICA - GRAFOANÀLISI que pot consultarse en

http://grafoanalisis.com/ICG_REVISTA_ELECTRONICA.htm

Exemple d'un dels números amb diverses activitats dels Màsters UAB

http://grafoanalisis.com/RevistaICGNavidad10.pdf

Tutoria
A més de la tutoria presencial, s'incorpora una tutoria virtual de suport per la qual es
va facilitant tota la informació i documentació com si a més de presencial el
programa tingués la modalitat en línia, la qual complementa la formació presencial

Avaluació
Contínua (l'alumne haurà de realitzar el nombre d'Exercicis o treball d'investigació, a
més dels dictàmens que se li encarreguem individualment o en grups de treball, Fins
aconseguir el nivell suficient per a la consideració de apte.

Garantia de Qualitat
La Universitat Autònoma de Barcelona és una Universitat de caràcter Públic per tant
oficial a l'Estat Espanyol, sent la primera a aquest Màster, al propi temps una de les
universitats més importants d'Europa. L'efectivitat d'aquesta formació pràctica
avalada per les 20 promocions anteriors, ha merescut diverses felicitacions i
mencions per part dels òrgans judicials pels excel·lents dictàmens i intervencions dels
perits criminalistes acreditats per la UAB, amb especial consideració de la Policia
Científica del Cos de Mossos d'Esquadra, de l'Ertzaintza i de la Policia Foral de
Navarra que han confiat a aquesta universitat la formació dels seus principals
responsables i pioners especialistes en Criminalística, Perícia Cal·ligràfica Judicial i
Peritatge Grafopsicològic. És indubtable que la professió de Criminalista ha assolit un
notable prestigi gràcies a les excel·lents intervencions dels seus titulats per la UAB
L'ICG (Institut de Ciències del Grafisme) del Consell Institucional de Professors i
Directors de Laboratoris de Ciències Forenses - Coordinació de Pèrits Judicial i
Criminalistes de les Escoles de Pràctica Jurídica, Doctorat i Postgrau de Catalunya, així
com la Societat Científica de Doctors i Màsters en Grafoanàlisi, Grafística i
Documentoscopia i altres entitats co-organitzadores i participants, faciliten així
mateix la doble garantia de qualitat en aquesta formació

UAB

Exemple d'èxits en què ha participat el Màster:
Veure a TVE la 2, Cas Ana Permanyer:
http://www.rtve.es/alacarta/videos/ciencia-forense/ciencia-forense-casopermanyer/3416120/
Llibre cas Permanyer: http://www.policiacientifica.org/Caso-Anna-Permanyer.htm

Consultar sobre les intervencions de l'antic alumne i actual professor Lluis Duque
sobre el cas Biondo:
http://www.lavanguardia.com/gente/20170530/423027091439/informe-forense-hipotesis-mariobiondo-asesinado.html
Veure entrevista en TV3: https://www.youtube.com/watch?v=twbrv9frauI

http://www.policiacientifica.org/

Títols i Diplomes lliurats en aquest Curs

Títol de Criminalista UAB (més Diploma propi de l'ICG-CIPDLCF i
certificats-diplomes de les especialitats incloses)
Un cop aprovat aquest primer curs del Màster, l'alumne se li expedeixen les
credencials consistents en: Document acadèmic de l'Escola de Prevenció i Seguretat
Integral de la Universitat Autònoma de Barcelona, on es fa constar que ha superat el
programa de CRIMINALISTA, INFOANÀLISI I TÈCNIQUES AVANÇADES EN CIÈNCIES
FORENSES, amb les assignatures, qualificació, hores i crèdits. La Certificació
Acadèmica Personal lliurada gratuïtament per la UAB per mediació de l'Escola de
Prevenció i Seguretat Integral val com a títol, però si l'alumne ho desitja podrà
sol·licitar el títol de la Diplomatura de Postgrau de la Universitat Autònoma de
Barcelona (s'adjuntaran les instruccions a seguir i la taxa que s'haurà d'abonar a
l'Escola de Postgrau), o en cas d'haver estat acceptat al programa per la Direcció UAB,
en atenció especial al currículum professional o d'estudis estrangers sense
homologar, podrà instar la certificació d'haver cursat aquests estudis de la
Diplomatura de Postgrau.
Així mateix l'Institut de Ciències del Grafisme-Consell Institucional de Professors i
Directors de Laboratoris de Ciències Forenses, com a entitat coorganitzadora del
programa i amb les altres entitats col·laboradores, expedeix un diploma propi com
Facultatiu-professor Criminalista - Nivell Bàsic, en reconeixement del valor especial
d'aquests estudis que formen part del Màster en Criminalística, fent-ho constar
també, i lliurant així mateix el Diploma de reconeixement professional de:
-Criminalística General (Inspecció Tècnica Ocular, Dactiloscòpia, Balística, Enginyeria
Forense, Psicologia-Profiling, Medicina-Legal: Antropologia i Analítica Forense).
També inclou el Certificat-Diploma del Curs / Seminari de Policia Científica (del Nivell
bàsic o Nivell I del Màster).
-Especialització en Anàlisi Pericial d'Escrits i Documents

L'alumne que hagi realitzat aquest curs pot exercir lliurement la professió de
Criminalista. Els presents estudis estan també reconeguts com a suficients per a
poder sol·licitar l'ingrés i obtenir el Diploma i carnet professional de l'Associació
Professional de Perits Cal·lígrafs de Catalunya. El titulat és així mateix acceptat
directament si vol donar-se d'alta a l'Associació de Diplomats i Professionals en
Criminologia i Investigació, així com apuntar-se a les especialitats pericials dels llistats
per designació judicial.
ADPCI Sr. Braulio Revilla Tel. 600.385.560 e-mail: correoadpci@hotmail.com

Títol de Màster en Criminalística
L'alumne que hagi cursat el postgrau de CRIMINALISTA, INFOANÀLISI I TÈCNIQUES
AVANÇADES EN CIÈNCIES FORENSES i el postgrau de POLICIA CIENTÍFICA I
INTEL·LIGÈNCIA criminal, pot matricular-se en el tràmit de 10 crèdits ECTS
(presentació d'un treball) i obtenir el títol de MÀSTER EN CRIMINALÍSTICA ,
CONSELLER eN CIÈNCIES FORENSES (o Màster en Criminalística, especialitat
Documentoscopia i Perícia Judicial en Propietat Intel·lectual i Industrial, en el cas
d'escollir aquest itinerari a partir del 2n curs).

Veure imatges de l'última sessió de Defensa de Tesines:
http://grafoanalisis.com/ICG-17-revista-Reyes-1parte.pdf

Vídeo de referències a la feina i Màster més destacat 2016 (Maria Rifà, metge
forense, Tesina: Grafoanàlisi en Prevenció al Suïcidi):
https://www.youtube.com/watch?v=C-PooJvzYTI

Veure reportatge gràfic del dia de lliurament d'acreditacions als titulats:
http://grafoanalisis.com/icg-12-ClausuraPERI-GRAFO_012.pdf

En qué capacita el títol de Criminalista

-Activitat professional de Criminalista en casos on se li requereix per realitzar p. ex .:
una inspecció tècnica ocular per tal de recollir proves i evidències d'un assumpte
presumptament delictiu. Capacitat per a ser designat l'encarregat de realitzar les
entrevistes a les persones presumptament implicades en un fet il·lícit. Valoració
d'elements de prova, orientació per a la presentació idònia d'informes especialitzats.
Realització de Dictàmens Pericials criminalístics per designació judicial o de part
legítima en procediments judicials en les temàtiques de: Lofoscòpia-dactiloscòpia,
balística, accidentologia, incendis, i altres àmbits de les ciències forenses que no
estiguin especialment acotats a altres titulacions específiques.
-Actuació com a perit d'Escrits i Documents (Grafística-Documentoscopia) en casos
de verificació de signatures, escrits, presumpta falsedat o imitació, anònims,
pintades, grafits vandàlic, comprovació de bitllets, passaports, suport documental i
les seves possibles alteracions. Presentació de dictàmens per a procediments
judicials, amb ratificació i defensa del mateix davant del Tribunal.
-El titulat aconsegueix el reconeixement per part de les associacions professionals en
conveni amb l'Institut de Ciències del Grafisme i el Consell Institucional de Professors
i Directors de Laboratoris de Ciències Forenses, amb tots els avantatges establertes
per aquestes entitats pels alumnes dels programes proposats pel ICG (torn d'ofici
judicial, borsa de treball, descomptes, etc.).
-A més de les funcions de consultoria, el titulat pot també abordar temes de
formació, bàsicament divulgatius o de difusió, com p. ex .: impartir conferències,
xerrades, tallers, organitzar algun seminari, col·laborar en projectes formatius
d'institucions o entitats que tractin la criminalística.

Borsa de Treball

El programa col·labora amb borses de treball facilitant informació als alumnes sobre
ofertes de feina i gestions de suport a la presentació de les seves candidatures,
alhora que incorpora la possibilitat de conveni en pràctiques en casos en què
l'alumne trobi un gabinet o empresa que vulgui contractar-lo.
Un cop obtinguda la titulació, l'alumne pot ingressar en el torn d'ofici que presenta al
Departament de Justícia l'Associació Professional de Perits Cal·lígrafs (els titulats UAB
estan subvencionats pel ICG en la seva quota d'ingrés) o bé ser acceptat en
l'Associació de Diplomats i Professionals en Criminologia i Investigació, on pot
apuntar així mateix als llistats de designacions judicials.
Així mateix l'ICG i les entitats en conveni promouen la contractació de titulats per la
UAB, des de 2010-2013 diverses organitzacions han contractat pàg. ex .: a Perits
Cal·lígrafs Judicials UAB per al control de vots en les convocatòries d'eleccions.

Direcció-Coordinació
Directors fundadors-autors del programa
Prof. Francisco Viñals i Carrera, Jurista, criminalista i
grafoanalista, especialitzat en psicoanàlisi i AT, Condecorat
amb Placa-Creu de Primera Classe (COMM) pel Ministeri de
Defensa pels seus treballs destacats com a professor i assessor
de l'Estat Major, on se li va encomanar durant la Transició
Espanyola, de la responsabilitat de les Anàlisis d'Escrits i
Documents (RRHH, Grafologia forense, Sociolingüsitica,
Grafística i Documentoscopia) i membre d'Honor de les
institucions cívic-militars en pro de la cultura de Defensa per a
la Justícia Social i la pau Mundial; és així mateix professor
doctor de l'Associació Mundial de Juristes (organització per a la Pau Mundial). En
1993 va fundar l'especialitat de Perícia Cal·ligràfica Judicial en l'Institut de
Criminologia i Càtedra de Dret Penal de la Universitat Complutense, Secció Delegada
a Còrdova, traslladant aquests estudis en 1996 a la UAB, Escola de Pràctica Jurídica Escola de Doctorat i Formació Continuada, actualment Escola de Postgrau. Pertany a
International Police Association i també ha estat professor de l'Escola de Policia de
Catalunya. Se li ha designat com a ponent per a la valoració de projectes de
programes d'aquestes especialitats en altres universitats públiques. Ha col·laborat en
diverses propostes i alternatives de projectes de Llei, a més, com a comissionat
institucional per a la formació en criminalística i ciències del grafisme assessora a
altes instàncies internacionals, alhora que ha aconseguit amb les seves intervencions
important jurisprudència respecte a la valoració de les autofalsificacions i també
sobre la consideració de la signatura forçada. El 2003 per l'aportació social del seu
treball va ser seleccionat en "Personatges de Catalunya" i inclòs en el Volum XIII de la
Història Contemporània de Catalunya. Entre altres distincions, ha estat nomenat
Membre d'Honor, Placa i Medalla de la ADPCI. En 2014 rep una Menció Honorífica de
l'Excm. Ajuntament de Manresa pel seu assessorament a la Direcció de Policia. En
2016 ha estat nomenat Acadèmic d'Honor de la Molt Il·lustre Acadèmia Internacional
de Ciències, Tecnologia, Educació i Humanitats, de la qual el 2017 se li ha atorgat
també la Creu al Mèrit Acadèmic, i el 2018 ingressa també com a Acadèmic de
l'Institut Balear de la Història.
francisco.vinals@uab.cat

Tel. 93 321.57.48 (contestador)

Profª Mariluz Puente Balsells, Antropòloga, criminalista,
investigadora científica, especialitzada en perícia forense per
l'Escola de Medicina Legal de la Universitat Complutense, en
grafopsicología per la Universitat Pontifícia de Salamanca i en
Serveis d'Intel·ligència per la UB. És coautora amb F. Viñals de la
principal bibliografia universitària en Grafoanàlisi, Grafística i
Documentoscòpia. Professora de Tecnologia de la Seguretat
Documental a l'Escola de Prevenció i de Seguretat Integral UAB; així mateix és Directora Acadèmica de l'Institut de Ciències
del Grafisme, directiva del Consell Institucional de Professors i
Directors de Laboratoris de Ciències Forenses i de la Coordinació de Criminalistes i
Perits Judicials dels Escoles de Pràctica Jurídica, Doctorat i Postgrau de Catalunya,
Vicepresidenta 1a de la agrupació de Grafoanalistas Consultius d'Espanya, Medalla al
Mèrit Criminològic, Membre d'Honor de l'Institut d'Investigacions en Psicologia de
l'Escriptura de l'Argentina, Corresponsal d'AGI, directora de la revista-anuari
"Grafoanàlisi". Anteriorment a més de redactora de diversos mitjans ha exercit com a
professora de Ciències de la Informació i professora adscrita al Col·legi Oficial de
Doctors i Llicenciats en Filosofia, Lletres i Ciències de Catalunya. Ha estat així mateix
seleccionada el 2010 a "Personatges de Catalunya" i inclosa en el Volum XX de la
Història Contemparànea de Catalunya i també rebia la Placa al Mèrit Criminològic
(ADPCI), anteriorment se li va atorgar la Medalla, així com la membresía d'Honor,
igual que en diverses entitats de la Criminologia, Criminalística, Psicologia de
l'Escriptura de les que és igualment Membre d'Honor. En 2016 ha estat nomenada
Acadèmica d'Honor de la Molt Il·lustre Acadèmia Internacional de Ciències,
Tecnologia, Educació i Humanitats, de la qual el 2017 se li ha atorgat també la Creu al
Mèrit Acadèmic, i el 2018 ingressa també com Acadèmica de l'Institut Balear de la
Història.
mariluz.puente@uab.cat

Tel. 93 321.57.48 (contestador)

TV – Videos amb els Directors en la EPSI-UAB:
https://www.youtube.com/watch?v=v0Z2ObNT9fU&feature=youtu.be

Direcció EPSI-UAB:
Ilma. Sra. Montserrat Iglesias-Lucía
Directora de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral,
EPSI-UAB
Professora-doctora de l'Àrea de Dret Administratiu UAB
epsi@uab.cat

Consultar entrevista en El Periódico
http://comunicacionempresarial.net/mono_articulo.php?ida=5542&idpb=322

Consultar entrevista en Revista de Seguretat
http://www.uab.cat/web/detalle-de-noticia/dra-montserrat-iglesias-lucia-tenemos-14-promocionestrabajando-1345725661556.html?noticiaid=1345734126254

Veure entrevista en Tv - BTV
https://www.youtube.com/watch?v=Mscx0PNEW0s
https://www.youtube.com/watch?v=AgMCa-irqP4
La Dra. Montserrat Iglesias rep una menció honorífica de la Policía
http://www.uab.cat/web/detalle-de-noticia/la-dra-montserrat-iglesias-recibe-una-mencion-honorificade-la-policia-1345725661556.html?noticiaid=1345727999278

Director Honorari
L'Il·lm. Sr. Manuel Ballbé Mallol, catedràtic de
Dret Públic de la UAB, va ser el principal
fundador de l'EPSI-UAB i durant molts anys ha
estat el codirector representant del Rectorat
en el Màster de Criminalística i Màster en
Grafoanàlisi Europea UAB.

Co-director institucional
Prof. Joan Miquel Capell Manzanares
Comissari del Cos de Mossos d'Esquadra
Actualment Director de Seguretat de la Diputació de
Barcelona
Professor-doctor de Dret i Seguretat en diverses
universitats.
Autor del llibre: Ser Policia
Veure comentari llibre: "Ser policia" i conferència
sobre:"Mas allá de Ser Policía":
http://grafoanalisis.com/017.-ICG-S.Jordi-1part.pdf
Ver Vídeo de Lección de Clausura en el Máster de Criminalística 2016:
https://www.youtube.com/watch?v=B4LeFedaejo

Assessor i supervisor UAB de Direcció:
Il·lm. Sr. Josep Llobet Aguado, Jurista, Magistrat-Jutge dels
Jutjats de Catalunya, professor de Dret Civil i del Departament de
Dret Privat de la Universitat Autònoma de Barcelona, així mateix
com destacat Doctor en Dret dirigeix cursos de Doctorat a la
mateixa universitat i ha representat a la UAB en la formació de
jutges i magistrats en altres països i ha estat també codirector
representant del Rectorat en els Postgraus de Ciències del
Grafisme UAB. És membre del Consell Acadèmic de l'Institut de
Ciències del Grafisme i coautor de: El deure d'informació dels contractes, Madrid,
Editorial Marcial Pons, 1996, i, Comentaris a la llei sobre condicions generals de
contractació, Madrid, Editorial Tecnos, 1999.
http://grafoanalisis.com/w_graphology_and_science.pdf

Responsable a l'Equip de Direcció EPSI dels Màsters i Postgraus
Prof. Josep Manel López, Pedagog. Coordinador de Formació Continuada EPSI-UAB
josepmanel.lopez@uab.cat epsi@uab.cat
93 581 70 42 - ext 6129
Tv-video Másters i Potsgraus de la EPSI-UAB:
https://www.youtube.com/watch?v=o0o3lduph0E&list=UUcCkf5tAiR_sY-mL2LVb9lw

Ajudant de Coordinació - Pràctiques Laboratoris de Policia
Prof. Jesús R. Toledano Toledano
Facultatiu de Policía Científica
Professor-doctor de Dret i de Documentoscòpia en diverses
universitats
Autor de la recent i exitosa obra:
La Prueba Pericial de Documentos,
El interrogatorio del perito en la vista oral
Editorial Atelier - Barcelona 2017
Veure Vídeo de les seves paraules en Cloenda: https://www.youtube.com/watch?v=ZK461szcktI

Informació i Gestió Administrativa (trámits, modalitats,
terminis de matrícula, justificants per a funcionaris, etc.)
Sra. Olga Celada

93 581 74 49 -

93 581 71 91

formacio.continuada.epsi@uab.cat
olga.celada@uab.cat

epsi@uab.cat

Professorat dels Màsters i especialitats de Criminalística

L'equip de professors-doctors dels programes estan compostos pels citats directors
Prof. Francesc Viñals i Profª Mª Luz Puente que imparteixen i tutelen les principals
classes pràctiques, amb l'assessorament o orientació del Prof. Josep Llobet, Prof. Joan
Miquel Capell i Prof. Josep Castellà (autoritats representants de la Direcció UAB i
també de la Judicatura, l'Institut de Medicina Legal, Forces i Cossos de la Seguretat
Pública, i institucions vinculades) i el Prof. Marcos Faúndez i Prof. Joan Verdaguer
(autoritats representants de les universitats i institucions externes), tots ells amb
l'Institut de Ciències del Grafisme, l'EP i l'EPSI, vetllen pel control de qualitat i
l'excel·lència en aquesta formació. I en la coordinació de Documentoscopia pel Prof.
Jesús R. Toledano Toledano, que també coordina les sessions pràctiques en els
Laboratoris de Policia (CNP), ajudant així a la Prefectura Superior de Policia i la
Brigada Provincial de Policia Científica de Barcelona els caps contribueixen a
l'organització del Màster de Criminalística, també amb l'ajuda del General Cap de la
VII Zona de la Guàrdia Civil, el Cap de Policia Judicial i el Cap de Criminalística de
Barcelona, amb els seus professors Justiniano Fernández (Guàrdia Civil), Prof. Prof.
Antonio Garrido amb l'assessorament del Prof. Pedro Campoy, que també coordinen
les sessions de Balística i la també l'ajuda del Prof. Lluís Duque (Comissaria de
Malgrat), així com el director general de Policia de la Generalitat a les sessions a
càrrec del CME i amb l'ajuda del Prof. Xavier González de Linares Farré a inspecció
tècnica Ocular i Dactiloscòpia-Lofoscòpia i el Prof. Lluís Paradell en Intel·ligència
Criminal; en la coordinació de Dret Aplicat per la Magistrada-Jutge, Profª Mònica
Cervetó.
Així mateix intervenen tant de forma presencial o en la preparació o organització,
professors tant nacionals com estrangers, designats per l'Institut de Ciències del
Grafisme - Consell Institucional de Professors i Directors de Laboratoris de Ciències
Forenses - Coordinació de Criminalistes i Perits Judicials de les Escoles de pràctica
Jurídica, Doctorat i Postgrau de Catalunya, per acord amb diverses entitats
professionals com l'Agrupació de Grafoanalistas Consultius d'Espanya, Associacions
de Perits Cal·lígrafs, documentoscòpia i Perits Judicials en Propietat Intel·lectual i
Industrial, i Associacions de Criminòlegs i de Criminalistes i International Police
Association, amb l'especial suport del Prof. Braulio Revilla i el seu equip de direcció
de la ADPCI que també assessoren en els Màsters, com el Prof. JM Ivars i el Prof. F.
González en representació de les entitats cívico-militars.

Ha estat important per als programes p.ex.: el seminari que va impartir el jutge i Cap
de Laboratori de Grafística de Medellin i professor de la universitat d'Etiòpia Prof.
Luis Gonzalo Velasquez Posada, els seminaris impartits pel Prof. Pedro José Foglia de
la Universitat Catòlica Argentina i Universitat de la Policia Federal, o el Seminari sobre
tauleta digital de la Profª Sara Rosenblum de la Universitat de Haifa, així com altres
destacats investigadors de prestigi internacional.
Destacats assessors en l'organització del Màster són els responsables de Policia i
facultatius de Policia Científica amb àmplia experiència judicial i també en la formació
de policies locals i autonòmiques, Magistrats-Jutges dels Tribunals de Catalunya i
Criminalistes l'Institut de Medicina Legal, així com el Cos d'Agents Rurals, el Cos de
Bombers de Barcelona, l'Institut Nacional de Toxicologia i diverses institucions en
relació a la criminalística.
Entre els professors visitants i col·laboradors cal destacar el Prof. Fco. Fernando Del
Rio, Prof. Francesc Reñones, Prof. Josep Mª Oliver, Prof. Jordi Vives, Prof. Manel Cruz
i Prof. Jaume Llonch, Prof. Ruiloba, Prof. Castro, Prof. Almodovar, Prof. López, Prof.
Villanueva, Prof. Carrión, Prof. Josep Juan Buixeda, Profª Miriam Valldeperes, Profª
Ana Abad, Prof. Emil Edissonov, Prof. Florencio Molina, Profª Elizabeth Arias, Profª
Betlem Roig, Prof. Roderic Moreno, Profª Profª Maria Rifà, Prof.ª Àfrica Fuentes,
Profª Mònica Oliver, Profª Rosa Klein, Prof. S. Queralt, Prof. A. Borràs, Profª Carme
Martínez, Institut de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona, Gabinet Grafo , i
professors visitants i col·laboradors d'altres universitats europees i americanes que
realitzen funcions d'Assessor).
Amb un record especial per antics responsables de l'Escola de Pràctica Jurídica, Escola
de Doctorat i Formació Continuada i col·laboradors dels programes inicials, també en
la seva majoria i en la mesura de les seves possibilitats segueixen ajudant o donant
suport en la distància (per canvi de destinació o circumstàncies) com el Prof. Ferran
Salvador 1er Cap de Criminalística del CME, Prof. Josep Lluis Torres 1er Cap de Divisió
de Policia Científica del CME, Profª Francina Alsina, Prof. Severiano Martínez,
professor Alberto Fernández Miñones, Prof. Victor Cosialls, Prof. Tomàs Bernal, Prof.
Joan Soler, Prof. Joan Guinovart, Prof. José Jordi Guerrero, Prof. José Perales, Prof.
Carles Quílez. etc.

Institucions que participen en la Docència i Sessions Pràctiques

JEFATURA SUPERIOR DE POLICÍA DE CATALUNYA
Representada pel Cap Superior de Policia
BRIGADA PROVINCIAL DE POLICÍA CIENTÍFICA DE
BARCELONA
Representada pel Comisario Principal Jefe de la
Brigada

CNP

LABORATORIOS DE POLICÍA CIENTÍFICA
Coord. Prof. Jesús R. Toledano Toledano
Professorat col·laborador (Inspectors en Cap):
Prof. Isidro Ordás (Delictes Tecnolgicos)
Prof. Juan Antonio Pablo Yubero (EntrevistaInterrogatori i Delictes Econòmics)
Prof. Germán de la Fuente (Informàtica Forense)
Prof. Antonio Pardos (Psicologia)
Profª Mari Cruz Garriga (Química)

Veure intervenció del Cap Superior de Policía Sr. Sebastian Trapote 2016:
https://www.youtube.com/watch?v=OLh7S4GwVfY&index=90&list=PLSaRy-RSATMLsQJa0Du9YoeKz9gU5gWfT

Veure intervenció Cap Superior anterior Sr. Ortega:
https://www.youtube.com/watch?v=lKkRjb3MpEw&index=53&list=PLSaRy-RSATMLsQJa0Du9YoeKz9gU5gWfT

Veure intervenció del Cap Superior anterior Sr. J. Castro:
https://www.youtube.com/watch?v=JDZlM0FCWbs&index=51&list=PLSaRy-RSATMLsQJa0Du9YoeKz9gU5gWfT

Veure intervenció del Comisario Principal - Jefe de la Brigada Provincial de Policía
Científica de Catalunya Sr. Juan Martínez:
https://www.youtube.com/watch?v=EXZh2aZa3tQ&index=55&list=PLSaRy-RSATMLsQJa0Du9YoeKz9gU5gWfT

DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL
Designat el Prof. José Luis Jiménez
(Intel·ligència Criminal )

Guardia
Civil

JEFATURA DE LA VII ZONA DE LA GUARDIA CIVIL
Representada pel General en Cap de la VII Zona
i pel Cap de Policia Judicial
amb l'ajuda del Capità Cap de Laboratori de
Criminalística
LABORATORIOS DE CRIMINALISTICA - POLICÍA
CIENTÍFICA
Professorat col·laborador (Especialistes de Policia
Científica):
Prof. Antonio Garrido (Balística i Traçes
Instrumentals)
Prof. Justiniano Fernández (GrafísticaDocumentoscòpia-propietat Intel. i Industrial)
amb l'assessorament del Prof. Pere Campoy

Sr. J.D. Baena, Jefe de Policía Judicial:
https://www.youtube.com/watch?v=NJy_nQs87wg

Prof. Pedro Campoy:
https://www.youtube.com/watch?v=u6QWl6OEmSc

DIRECCIÓ GENERAL DE POLICÍA DE LA GENERALITAT
DE CATALUNYA
Representada pel Director General de Policia

CME

COS DE MOSSOS D'ESQUADRA
Representado pel Comissari J.M. Capell
Professorat col·laborador:
Prof. Xavier González de Linares Farré (Inspecció
Tècnica Ocular i Lofoscopia-Dactiloscòpia)
Prof. Vicenç Gasulla Fernández (Accidentologia,
Infoanàlisi 3D)
Prof. Lluís Paradell (Intel·ligencia Criminal)
Prof. Josep Antoni Macho (Intel·ligencia Criminal)
Profª Gloria Torres (Intel·ligencia Criminal)
Prof. Miquel Àngel Garcia Alvira (Inform.)

POLICIA LOCAL DE MALGRAT DE MAR
Representada pel Cap de Policía Local
Sessions Pràctiques en la Comissaria a carreg del
Prof. Lluís Duque
(Galeria-laboratori de tir)
INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION
IPA forma part de les entitats col·laboradores del Màster
des de l'inici dels programes de Criminalística a la UAB. La
Direcció i molts dels professors són membres actius
d'aquesta associació internacional.

IPA

Veure activitats del Màster amb IPA:
http://grafoanalisis.com/y_International_Police_Association_011_ICG.pdf
http://grafoanalisis.com/z_50aniv.IPA_Centenario_policia_cientifica.pdf

GENERALITAT DE CATALUNYA - AGENTS RURALS
Aquesta institució col·labora amb el Màster
mitjançant la coordinació del Prof. Ferran Riosalido
Núñez
(Investigació pràctica de Delictes forestals)

INSTITUT DE MEDICINA LEGAL I CIÈNCIES FORENSES
DE CATALUNYA - Generalitat
Departament de Justícia

IML

Representada pel Director Prof. Josep Castellà
(Patología)
Prof. Santiago Crespo
(Autopsies - Lessions)

INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA
Ministerio de Justicia
Representada pel Director a Barcelona de l'INT
Profª Alicia Bofarull, Facultativa-Bióloga
(Biologia Forense II - Dictamen)

TECNOCAMPUS
Director y professor del Màster de Criminalística UAB
Prof. Marcos Faúndez Zanuy, Investigador Científic
(Sistemas Biométrics d' Identificació)

Vídeo d'una entrevista a Tv al Prof. Marcos Faúndez
http://grafoanalisis.com/icg.16.sJ.-Que.Qui.Com-canal33.pdf

ASSOCIACIÓ PROFESSIONAL DE PÈRITS CAL·LÍGRAFS
DE CATALUNYA
Representada pel Presidente i Junta
Associació Professional
de Pèrits Cal·lígrafs
de Catalunya

Professors col·laboradors:
Prof. Josep Juan Buixeda
Profª Miriam Valldeperes
Prof. Manel Cruz
Prof. Jaume Llonch
Assessora també el Prof. Jordi Vives

Veure una altra Sentència aconseguida sobre cronologia de signatures:

http://grafoanalisis.com/ICG-12-Sentencia-cronologiaFirmas.pdf
Veuere Profª Miriam Valldeperes (Jutge, Criminalista, Grafoanalista, Pèrit Cal·lígraf)
Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=LnUU_pTZ84I
Artículo: http://www.grafoanalisis.com/7.pdf

Veure Prof. Josep Juan Buixeda (Criminòleg, Pèrit Cal·lígraf, Grafoanalista)
https://www.youtube.com/watch?v=-VszB_umEd4&list=PLSaRyRSATMLsQJa0Du9YoeKz9gU5gWfT&index=47

ASOCIACIÓN DE DIPLOMADOS Y PROFESIONALES EN
CRIMINOLOGÍA E INVESTIGACIÓN

ADPCI

Representada pel seu President Don Braulio Revilla, el
qual assessora i contribueix a la col·laboració al
Màster, inclosa la Junta Directiva del mateix.

http://www.policiacientifica.org/ADPCI-Ciencias-Criminologicas.htm
http://grafoanalisis.com/ICG-M.-6.-Entrevista-Francisco-Vinals.pdf

AGRUPACIÓN DE GRAFOANALISTAS CONSULTIVOS DE
ESPAÑA
Representada pel seu President i Junta Directiva
i designats professors col·laboradors:
Profª Mª Lin Pérez Calvo Soler
Profª Mª Dolors Mora Domingo
Prof. Jordi Morera, Assessor del Màster
Prof. José Dominguez León, Assessor del Màster
Prof. Pacífico Cristofanelli, Assessor del Màster

Homenatge al Prof. Augusto Vels:
http://www.grafoanalisis.com/grafoanalisis_europeo.pdf
http://grafoanalisis.com/ICG-15-Revista-Reyes-2parte.pdf
Lin Pérez-Calvo Soler:
http://grafoanalisis.com/icg-12-Grafoanalisis-EvaPeron.pdf
Homenatge pòstum al Prof. Pedro José Foglia:
http://grafoanalisis.com/icg-12-homenajeFoglia013.pdf
El Prof. José Domínguez León, Miembre d'Honor de la AGC, contribució als Másters
http://grafoanalisis.com/w_graphology_scientific-journal.pdf

Consultar reportatge gràfic dels 20 anya de Ciències del Grafisme
i Criminalística a la UAB

1ª Part: http://grafoanalisis.com/ICG.-16-20aniv-grafol.UAB-1.pdf
2ª Part: http://grafoanalisis.com/ICG.-016-20aniv-grafol.UAB-2.pdf
3ª Part: http://grafoanalisis.com/ICG.-016-20aniv-grafo.UAB-3.pdf
4ª Part: http://grafoanalisis.com/ICG.-016-20aniv-grafol.UAB-4.pdf

Pàgines web relacionades amb el programa:

www.grafologiauniversitaria.com

www.grafoanalisis.com

http://www.cienciasforensesuab.com/

http://www.policiacientifica.org/

* * *
https://www.facebook.com/institutodecienciasdelgrafismo/

Universitat Autònoma de Barcelona

--Escola de Prevenció i Seguretat Integral
Fundació UAB

-MÀSTER EN CRIMINALÍSTICA(Màster Professional amb crèdits europeus (ECTS)

1er. Curs

Títulació: CRIMINALISTA

2ºn Curs

Títulació: POLICIA CIENTÍFICA I
INTEL·LIGÈNCIA CRIMINAL

FORMACIÓ PRÀCTICA : Programa eminenment pràctic (combinació de classes teòriques-pràctiques amb
sessions pràctiques en els laboratoris de Policia Científica, Institut de Medina Legal i d’altres.

Directors-fundadors dels programes del Màster : Francesc Viñals, Mariluz Puente
Escola de Prevenció i Seguretat Integral - Responsable: Josep Manel López
Coordinació Técnica: Olga Celada
Les classes son de Gener a Novembre els Dissabtes al matí (10 h. a 14 h.) Oberta la
preinscripció per la propera edició 2019.

Informació i matrícula: Sra. Olga Celada
TELF: 93

581.71.77

formacio.continuada.fuab@uab.cat

Classes teòriques-pràctiques en el campus Barcelona de la UAB:
EDIFICI HISTÒRIC <<Casa Convalescència>>
c. Sant Antoni Mª Claret, 171 - 08041 Barcelona (Spain)

www.grafologiauniversitaria.com

Universitat Autònoma de Barcelona
Postgrado y Máster

POLICIA CIENTÍFICA
I INTEL·LIGÈNCIA CRIMINAL
CONSELLER EN CIÈNCIES FORENSES

Postgrau - Màster

www.policiacientifica.org

http://www.policiacientifica.org/

Presentació

Continuant amb la formació iniciada en el primer curs del Màster, en aquest segon se
li segueix preparant al Criminalista, en la tecnologia avançada, complementant
temàtiques que resulten més especialitzades en Policia Científica o Criminalística, p.
ex.: en Medicina Legal, es tracta sobre les Lesions i s'aprofundeix amb cadàvers però
en aquest cas més recents, l'autòpsia; en Biologia es passa a la interdisciplinaritat
amb l'Analítica Forense en què es contempla també la Química i es treballa a nivell
d'interpretació pràctica el dictamen biològic o químic. També en Balística amb l'ajuda
d'una galeria-laboratori s'experimenta amb detall el procés de tret fins a la
comparativa per a l'identificació, però al propi temps es treballa sobre traces
instrumentals per a la detecció de quin instrument pot haver estat usat per forçar p.
ex. un pany, amb la metodologia i ajuda de l'instrumental de laboratori de balística.
La Biometria està modificant fins i tot àmbits de la criminalística, de fet la majoria de
laboratoris han de tenir en compte sistemes biomètrics que es relacionen amb les
seves especialitats o que concorren en varis i han de posar-se d'acord en la seva
aplicació. I en aquest nivell superior de Policia Científica, cal destacar la preparació
que s'ofereix a l'alumne en sistemes avançats d'identificació biomètrica.
Decisiu també en aquest curs que completa el Màster de Criminalística, és
l'entrenament amb sentit pràctic de metodologies, tècniques, bases i fonts
d'adquisició d'informació, així com sistemes d'Anàlisis i de tractament de la
informació, preparant al Criminalista en les temàtiques d'Intel·ligència Criminal, que
al costat dels conceptes i experiències que es transmeten en Organització Policial o
de la Criminalística així com en Informàtica Forense, ajuden decisivament a potenciar
les aptituds interdisciplinàries i multiprofessionals per a l'obtenció de recursos, saber
organitzar i poder aconseguir un bon nivell en la presa de decisions i per tant en la
consultoria, transmissió de coneixements i per descomptat en la direcció.
Consultar l'enllaç: No deben confundirse las funciones del Criminólogo con las del
Criminalista
http://grafoanalisis.com/017.-ICG-S.Jordi-1part.pdf

Destinataris

Especialistes policials, p. ex.: del Cos de Mossos d'Esquadra, de la Guàrdia Civil,
Policia Nacional, Policies Locals, Responsables de la Seguretat Pública, Juristes,
Metges, Biòlegs, Químics, Enginyers, Criminòlegs, Detectius, Graduats en Seguretat,
Caps de Seguretat, Perits Judicials, Personal de l'Administració de Justícia, Taxadors
d'Assegurances, Comissaris d'avaries i Auditors titulats, Escriptors, Periodistes i
Analistes d'Informació.

S'exigeix titulació acadèmica de Grau o equivalent, però prèvia acceptació pels
Directors del Programa podran accedir excepcionalment persones que pel seu
currículum professional o titulació estrangera no legalitzada, justifiquin el seu interès
per realitzar el programa; en aquest cas, superat el programa rebran únicament la
certificació d'haver cursat la Diplomatura de Postgrau, amb les hores, assignatures i
crèdits obtinguts.

Entre els nostres distingits alumnes comptem amb Jutges, Advocats, Presidents i
membres d'associacions de perits judicials, Metges forenses, Comissaris i
Inspectors de Policia, especialistes de Policies Locals i Autonòmiques, Oficials
d'Exèrcits estrangers, Professors, Documentalistes, Escriptors i periodistes
d'investigació; fins i tot algun Diputat del Parlament de Catalunya

Veure reportatge gràfic com a exemple dels exitosos alumnes d'aquestes
especialitats de la UAB
http://grafoanalisis.com/ICG-17-revista-Reyes-2parte.pdf

Contingut bàsic del Programa d'aquest 2ºn Curs del Màster

MODUL D'INTEL·LIGENCIA CRIMINAL

Organització Policial
Organització criminalística. Organigrames, estructuració, laboratoris i protocols
d'actuació. L'activitat o funcions directives en criminalística. Policia i Societat

Anàlisi de la Informació
Intel·ligència aplicada a la Criminalística

Anàlisi - Tractament de Dades
Fonts i la seva gestió per a l'Intel·lugència Criminal.

Intel·ligencia Criminal Operativa
La Humint - recollida d'informació i processament d'Intel·ligència.

Sorpresa i Engany en Intel·ligència
- Deception analysis
-Prova de la Veritat.

Transactional Analysis in Intelligence
-Detecció de les modalitats de comportament. TAG-test

La Grafoanàlisi en Intel·ligencia Militar i Policial
-Especialitats en Intel·ligencia: Grafopatologia i Grafologia Criminal

Valoració de candidats per Grafoanàlisi
-Aplicació de la Grafoanàlisi per la valoració d'aptituts en funcions
específiques

Sociolingüística Aplicada a la Intel·ligència Militar i Policial
-Detecció d'elements identificatius d'autoria en l'expressió verbal i escrita.

Seminari especial sobre: Radicalització Yihadista
-Anàlisi de la situació actual. Recollida i Anàlisi d'Informació sobre grups i elements
radicals i les estrategies per actuar en pro de la seva neutralizació

BLOG INTEL·LIGENCIA CRIMINAL: http://inteligencia-criminal.blogspot.com/

Consultar articles en relació a l'Intel·ligència Criminal:
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxyZX
Zpc3RhaWNnfGd4OmE0ZjY0YTk5MTQxNjVmMA
http://grafoanalisis.com/icg.16.sJ.-Terrorismo-Yihadista.pdf
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxyZX
Zpc3RhaWNnfGd4OjdhMjg0NWY1YWRmM2Q4YmU
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxyZX
Zpc3RhaWNnfGd4OjMyODI1MWZhMmE4MjNmYjg
http://grafoanalisis.com/icg.16.sJ-AT-cienciasPoliticas.pdf
http://grafoanalisis.com/ICG-M.-2.-Marketing-negatif.pdf
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxyZX
Zpc3RhaWNnfGd4OjVhOWM4ZTQ0YzFlMDQxYWQ
http://grafoanalisis.com/z_IED_entrenamiento_virtual.pdf
http://grafoanalisis.com/z_Virtual_Tiny_Town.pdf
http://www.grafoanalisis.com/docex.pdf

Consultar més sobre Grafologia:
http://grafoanalisis.com/ICG-12-PrimerosLab.OficialesGrafol..pdf
http://grafoanalisis.com/ICG-12-LaGrafopsicol.Herram.Intel.pdf
http://www.grafoanalisis.com/perfil_pederastas.pdf
http://www.grafoanalisis.com/terminologia_catala.pdf
http://grafoanalisis.com/ICG.16.12.-Dossier-Cine-grafol.OlgaHernandez.pdf
http://grafoanalisis.com/ICG-15-Revista-Reyes-1parte.pdf
Cas d'un alumne: http://grafoanalisis.com/S.Jordi-14-Grafologia-policia.pdf

Investigació de Delictes Econòmics
-Frau de tipus bancari (Especial atenció als mitjans de pagament i targetes de crèdit).
Fonts d'investigació i mitjans de prevenció contra el frau. Investigació patrimonial.
Blanqueig de capitals.

Informática Forense
-Pràctica en la investigació, rastreig i identificació en el ciberespai. Contramesures
aplicades a hackers i lluita contra crakers.
Consultar més sobre Informàtica Forense:
http://www.policiacientifica.org/INFORMATICA_FORENSE.htm

MODUL DE POLICIA CIENTÍFICA

Balística II - Traces instrumentals
Anàlisi dels danys i identificació de l'instrument
-Sessions Pràctiques en Laboratori G.C. per traces instrumentals -Sessió pràctica en
Laboratori-galeria de tir de la Comissaria de Malgrat
Veure més imatges sobre sessions pràctiques de balística
http://www.policiacientifica.org/balistica_forense.htm
https://www.youtube.com/watch?v=wmo7LqAwK8Y&list=PLSaRyRSATMLsQJa0Du9YoeKz9gU5gWfT&index=25
https://www.youtube.com/watch?v=w2mDIzCVXIw&list=PLSaRyRSATMLsQJa0Du9YoeKz9gU5gWfT&index=17
https://www.youtube.com/user/EmileDevars
https://www.youtube.com/watch?v=TQ5N6Qw0BUk&list=PLSaRyRSATMLsQJa0Du9YoeKz9gU5gWfT&index=24

Medicina Legal - Lesions
-Lesions, autòpsia
-Sessions pràctiques a l'Institut de Medicina Legal
Veure imatges sobre sessions d'Autopsia:
http://www.policiacientifica.org/autopsia.htm

Sistemes Avanzats en Identificació Biomètrica
-Mètodes, programes, tècniques biomètriques de la Identificació, prevenció i
seguretat, d'interès, estudi o aplicació criminalística.

Ingenieria Forense: Incendis Forestals II
-Aprofundiment en la pràctica d'investigació d'Incendis forestals. marques de
petjades i altres elements d'estudi per verificar la hipòtesi.
-Sessió pràctica en zona forestal a determinar

Analítica Forense (Biologia i Química Forense)
-Elaboració de l'informe de Biologia, interpretació d'informes de laboratoris.
-Química Toxicològica, drogues, explosius, terra, vidres, paper i tintes, pintures,
fibres, residus de tret, revertits químics, Tècniques d'observació, de preparació,
d'anàlisi.
Sessions pràctiques a Casa de Convalescència i en Laboratori CNP (Química)
Veure imatges en vídeo sobre pràctiques d'Analítica Forense:
https://www.youtube.com/watch?v=XdxYCBkr8-Y
Consultar más sobre Toxicología:
http://www.policiacientifica.org/toxicologia.htm

Pericia Mèdic-Legal Psiquiàtrica
-Protocols que cal seguir per a la confecció de l'informe mèdic-legal. Interpretació del
dictamen.

Psicologia criminal II
-Conducta i habilitats del Pèrit
-Sessió pràctica a Casa de Convalescència
Consultar més sobre psicologia dels Gestos:
http://www.policiacientifica.org/psicologia_forense.htm

Valoració Judicial de la Prova
-El que cal tenir en compte en l'aportació de proves, a criteri del jutjador.
-Sessions pràctiques a Casa de Convalescència i possibles visites a jutjats.
Consultar cas de la UAB amb valor per a la Jurisprudència:
http://grafoanalisis.com/Revista010_AnaPermanyer-AnexoICG.pdf

OPCIÓ ESPECIAL : ESPECIALITAT DE DOCUMENTOSCOPIA I PROPIETAT
INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
L'alumne que vulgui aquest itinerari, pot canviar matèries del 2n Mòdul General de
Policia Científica per les de Documentoscòpia i Propietat Intel·lectual i Industrial.

Documentoscòpia en Propietat Intel·lectual i Industrial
Aprofundiment en Documentoscòpia especialitzada en assumptes de patents i
marques. Plagis més habituals. Anàlisi de l'etiquetatge. Pirateria

Observacions del Màster: Aquesta formació és totalment pràctica, es veuen casos
reals des d'inici de curs, amb l'oportunitat de treballar també sobre assumptes
actuals. A més, els alumnes tenen l'oportunitat de tenir una bona part de les sessions
pràctiques en els laboratoris, tant de Medicina Legal com de Policia Científica, a
càrrec de facultatius de reconeixement internacional. Els directors del programa i
fundadors de l'especialitat Prof. Francisco Viñals i Profª Mariluz Puente intervenen en
la majoria de les matèries relacionades amb l'Anàlisi de Escrits i Documents, així
mateix destaquem també al coordinador de les Sessions Pràctiques en els Laboratoris
Prof. Jesús R. Toledano i els diferents cossos i forces de la Seguretat Pública.

Per poder disposar d'una idea més completa sobre les especialitats del Màster de
Criminalística de la UAB, recomanem consultar els següents enllaços:
Consultar article complet: "Policía Científica y Ciencias Forenses"
http://grafologiauniversitaria.com/policia_cientifica_ciencias_forenses.htm
BLOG AUDIOVISUAL (Criminalística & Ciencias Forenses):
http://grafologiauniversitaria.blogspot.com/
BLOG CRIMINALÍSTICA: http://criminalistica-cienciasforenses.blogspot.com/

Veure imatges en vídeo sobre pràctiques en general:
http://www.policiacientifica.org/criminalistica_general.htm
https://www.youtube.com/watch?v=BAIkSqhM-Po&list=PLSaRyRSATMLsQJa0Du9YoeKz9gU5gWfT&index=13
Veure Vídeo sobre espai lùdic per aprendre:
https://www.youtube.com/watch?v=hpHgGk64UsM&list=PLSaRyRSATMLsQJa0Du9YoeKz9gU5gWfT&index=81

http://www.policiacientifica.org/

Objectius del programa de 2ºn curs del Màster

En aquest segon curs del Màster, es tracta de continuar amb els objectius del primer
curs, però ja amb noves temàtiques de les especialitats o subespecialitats
complementàries que no es van veure al programa anterior.
Si en el curs anterior va tractar l'Antropologia Forense, en aquest es prepararà a
l'alumne en l'estudi de les Lesions i les dades que aporta l'autòpsia, podent al mateix
temps interpretar degudament un informe mèdic-legal.
Igual en Analítica Forense, on es va tractar l'ADN i les bases de l'anàlisi biològic, ara
s'aprofundeix, especialment en els informes i dictàmens així com en les anàlisis
químiques.
D'altra banda, s'aprofundeix en la Balística des de la pràctica, però en aquest
programa es treballen les traces instrumentals, les quals s'analitzen en el mateix
laboratori de balística i s'apliquen també aquestes tècniques, especialment de
microscòpia i alhora pot concórrer també una aportació d'estudi químic de restes p.
ex.: de pintura.
Destacable també resulta en aquest segon curs l'adquisició de coneixements sobre
sistemes avançats d'identificació biomètrica.
Molt important en aquest segon curs del Màster de Criminalística, és la introducció i
aprofundiment amb sentit pràctic de metodologies, tècniques, bases i fonts
d'adquisició informació, i sistemes d'Anàlisi i de tractament de la informació que es
prepara l'alumne en les temàtiques de intel·ligència Criminal, que al costat dels
conceptes i experiències que es transmeten en organització policial o de la
criminalística així com en informàtica forense, ajuden decisivament a potenciar les
aptituds interdisciplinàries i multiprofessionals per a l'obtenció de recursos,
organitzar i dirigir.

Objectius transversals del programa:
Fomentar en l'alumne l'hàbit d'actuar amb protocols i metodologia científica
(estat de la qüestió, fonamentació investigativa i bibliogràfica, objectius /
hipòtesis, subjectes o mostres, criteri de selecció, variables, material o
instrumental, mètodes i tècniques, procediments, resultats, conclusions, proves
de validació d'hipòtesi, fases, condicions que poden desvirtuar els resultats o
circumstàncies de possible refutació, etc.).
Se li inculca la necessitat d'exercir en l'expressió parlada i escrita, encaminada a la
confecció i presentació d'informes i dictàmens, procurant també un complement
d'aptitud en el llenguatge tècnic pericial pels coneixements específics dels termes
tècnics.
També és objectiu del programa que l'alumne adquireixi competència per aplicar
una "direcció per objectius" (DPO), responsabilitzant eficaçment i amb ètica
professional dels temes, assumptes o casos encomanats, així com el coneixement
suficient per organitzar i dirigir un gabinet o servei de criminalística.

Crèdits ECTS i equivalència en hores

30 crèdits europeus ECTS (sistema europeu de transferència de crèdits) amb
equivalència a 750 hores repartides en docència (150) + pràctiques-exercicis i treballs
de classe + tutoria virtual (150) + estudi-treball personal de l'alumne, investigació,
consulta biblioteca, pràctiques o treball relacionat amb la matèria, etc

Díes i Horaris

Dissabtes de 10 h. a 14 h. (Inici: 19 Gener 2019, es respecten els períodes de
vacances de Setmana Santa i estiu. Final: novembre 2019) Cada curs és presencial,
però està en estudi la possibilitat d'aplicar un projecte semi-presencial per a alumnes
d'alguna zona allunyada de Catalunya que puguin acreditar una dilatada experiència
en la professió i on la UAB pugui facilitar una tutoria personalitzada.

Lloc

Les classes teorico-pràctiques i sessions pràctiques es desenvolupen entre el: Edifici
Històric "Casa de Convalescència" Recinte Hospital de Sant Pau, c. Sant Antoni Mª
Claret, 171, cant. c. Sant Quintín 08041 BARCELONA. Aules condicionades
ergonòmicament i amb aparells de projecció. Biblioteca, cafeteria, etc. i els diversos
Laboratoris de Policia Científica (CNP i GC a Barcelona) així com l'Institut de Medicina
Legal i Ciències Forenses de Catalunya

Campus de la UAB a Barcelona: Edifici Històric "Casa de Convalescència"

Per veure la pàgina de "Casa de Convalescència"
http://www.uabcampus.cat/ca/casa-convalescencia.php

Accesos a Casa Convalescència
En metro
Línea amarilla-groga (L4) – estació Guinardó – Hospital de Sant Pau
Línea azul-blava (L5) – estació Sant Pau – Dos de Maig
En autobús
Números: 19, 20, 45, 47, 50, 51, 117, 192 y H8.
Per el GPS
Introduïr las seguents coordenades:
Latitud: 41.413702 (41° 24' 49.33'' N)
Longitud: 2.177482 (2° 10' 38.94'' E)
Desde l'aeroport
Tren + Metro: En l'estació de RENFE, agafar el tren fins Sants-Estació. En l'estación de Sants, agafar
la línea blava (L5) del Metro fins l'estació Sant Pau – Dos de Maig.
Bus + Metro: Fora de la terminal de l'aeroport, agafar l'AEROBUS fins la Plaza de Catalunya, dirigirse a la Plaza Urquinaona i agafar la línea groga (L4) del Metro fins l'estació Guinardó – Hospital de
Sant Pau.

Pre-inscripció

Posar-vos en contàcte amb la Sra. Olga Celada
(Informació i Gestió Administrativa):

93 581 74 49 -

93 581 71 91

formacio.continuada.epsi@uab.cat

olga.celada@uab.cat

Matrícula
Oberta matrícula
Posar-vos en contàcte amb la Sra. Olga Celada (Informació i Gestió Administrativa):

93 581 74 49 -

93 581 71 91

formacio.continuada.epsi@uab.cat

olga.celada@uab.cat

Preu

1980.-Euros. El pagament de la matrícula pot realitzar-se en dos terminis, i fins i tot
amb més terminis i finançat amb un interès mínim * parlar amb la Sra. Olga Celada
93 581 74 49 - 93 581 71 91 formacio.continuada.epsi@uab.cat
olga.celada@uab.cat
(*): Si es fa el pagament en un sol cop hi ha un 3% de descompte, o bé es pot realitzar en dos pagaments, el
60% a l'inici de curs i el 40% al cap de dos mesos. A partir de tres pagaments o més la UAB ofereix el
finançament a través del Banc Sabadell (p. Ex: si es fracciona la matrícula en cinc pagaments al B. Sabadell
cobra una comissió d'1%, i en el cas de nous pagaments el Banc cobra una comissió del 2.5%).
L'alumne pot matricular-se primer en un postgrau (1980.-Euros), després en l'altre (és indistint l'ordre,
malgrat que s'aconsella començar pel 1er curs) i finalment en el tràmit final de treball de Màster.

La matrícula inclou a més del material docent, llibres, DVD, i seminaris extraordinaris
inclosos en el programa, la Certificació Acadèmia Personal que val com a títol i és la
que s'aporta per als qui es presenten a oposicions o concursos de merits davant
l'Administració Pública, a més inclou els Diplomes i acreditacions de caràcter
professional de l'ICG i entitats col·laboradores, així com el Diploma i Carnet
professional en cas de apuntar-se a la Associació professional de Perits Cal·lígrafs de
Catalunya, la quota està subvencionada mitjançant l'ICG per als titulats d'aquest
màster-Diplomatura de Postgrau

Drets
Status d'alumne de postgrau de la UAB, Carnet-document acreditatiu, accés a
biblioteques i recepció de tot el material docent

Material docent, apunts, llibres i DVD's

Durant el curs subministren important material consistent en apunts, mostres
d'estudi, plantilles mil·limètriques, sistemes informatitzats, DVD, articles, notícies,
informacions-bases de dades i bibliografia especialitzada. També es facilitaran
seminaris en suport digital.
Important: L'ICG facilitarà mitjançant la seva biblioteca, tota la bibliografia del
programa, inclosa la dels directors-autors F. Viñals i MªL Puente, i també de consulta
de l'especialitat, això mitjançant préstec personal de la majoria d'obres.

L'ICG a més de preocupar-se per la qualitat dels
programes i de subministrar i renovar cada any
material actualitzat per als alumnes, al mateix temps
edita la revista digital internacional: INVESTIGACIÓ CRIMINALÍSTICA - GRAFOANÀLISI que pot consultarse en:

http://grafoanalisis.com/ICG_REVISTA_ELECTRONICA.htm

Exemple d'un dels números amb diverses activitats dels Màsters UAB

http://grafoanalisis.com/RevistaICGNavidad10.pdf

Tutoria
A més de la tutoria presencial, s'incorpora una tutoria virtual de Suport per la qual es
va facilitant tota la informació i documentació com si a més de presencial el
programa tingués la modalitat en línia, la qual complementa la formació presencial

Avaluació
Contínua (l'alumne haurà de realitzar el nombre d'Exercicis o treball d'investigació, a
més dels dictàmens que se li encarreguem individualment o en grups de treball, fins
aconseguir el nivell suficient per a la consideració de apte.

Garantia de Qualitat
La Universitat Autònoma de Barcelona és una Universitat de caràcter Públic per tant
oficial a l'Estat Espanyol, sent la primera a aquest Màster, al propi temps una de les
universitats més importants d'Europa. L'efectivitat d'aquesta formació pràctica
avalada per les 20 promocions anteriors, ha merescut diverses felicitacions i
mencions per part dels òrgans judicials pels excel·lents dictàmens i intervencions dels
perits criminalistes acreditats per la UAB, amb especial consideració de la Policia
Científica del Cos de Mossos d'Esquadra, de l'Ertzaintza i de la Policia Foral de
Navarra que han confiat a aquesta universitat la formació dels seus principals
responsables i pioners especialistes en Criminalística, Perícia Cal·ligràfica Judicial i
Peritatge Grafopsicològic. És indubtable que la professió de Criminalista ha assolit un
notable prestigi gràcies a les excel·lents intervencions dels seus titulats per la UAB
L'ICG (Institut de Ciències del Grafisme) del Consell Institucional de Professors i
Directors de Laboratoris de Ciències Forenses - Coordinació de Pèrits Judicial i
Criminalistes de les Escoles de Pràctica Jurídica, Doctorat i Postgrau de Catalunya, així
com la Societat Científica de Doctors i Màsters en Grafoanàlisi, Grafística i
Documentoscopia i altres entitats co-organitzadores i participants, faciliten així
mateix la doble garantia de qualitat en aquesta formació

UAB

Exemple d'èxits en què ha participat el Màster:
Veure a TVE la 2, Cas Ana Permanyer:
http://www.rtve.es/alacarta/videos/ciencia-forense/ciencia-forense-casopermanyer/3416120/
Llibre cas Permanyer: http://www.policiacientifica.org/Caso-Anna-Permanyer.htm

Consultar sobre les intervencions de l'antic alumne i actual professor Lluis Duque
sobre el cas Biondo:
http://www.lavanguardia.com/gente/20170530/423027091439/informe-forense-hipotesis-mariobiondo-asesinado.html
Veure entrevista en TV3: https://www.youtube.com/watch?v=twbrv9frauI

http://www.policiacientifica.org/

Títol de Policia Científica i Intel·ligència Criminal UAB (més
Diploma propi de l'ICG-CIPDLCF i certificats-diploma de les
especialitats incloses)
Un cop aprovat el curs, l'alumne se li expedeixen les credencials consistents en:
Document acadèmic de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral de la Universitat
Autònoma de Barcelona, on es fa constar que ha superat el postgrau de POLICIA
CIENTÍFICA I INTEL·LIGÈNCIA CRIMINAL, CONSELLER EN CIÈNCIES FORENSES (si
l'alumne ha preferit escollir l'itinerari especial de patents i marques, llavors canvia la
part final de la denominació: Policia Científica i Intel·ligència Criminal, especialitat
Documentoscopia i propietat intel·lectual i industrial), amb les assignatures,
qualificació, hores i crèdits. La Certificació Acadèmica Personal lliurada gratuïtament
per la UAB per mediació de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral val com a títol,
però si l'alumne ho desitja podrà sol·licitar el títol de la Diplomatura de Postgrau de la
Universitat Autònoma de Barcelona (s'adjuntaran les instruccions a seguir i la taxa
que s'haurà d'abonar a l'Escola de Postgrau), o en cas d'haver estat acceptat al
programa per la Direcció UAB, en atenció especial al currículum professional o
d'estudis estrangers sense homologar, podrà instar la certificació d'haver cursat
aquests estudis de la Diplomatura de Postgrau.
Així mateix l'Institut de Ciències del Grafisme-Consell Institucional de Professors i
Directors de Laboratoris de Ciències Forenses, com a entitat coorganitzadora del
programa i amb les altres entitats col·laboradores, expedeix un diploma propi com
Facultatiu-professor de Policia Científica i Intel·ligència Criminal, en reconeixement
del valor especial d'aquests estudis que formen part del Màster en Criminalística,
fent-ho constar també, i lliurant així mateix el Diploma de reconeixement
professional de:
-Diploma de Formació Avançada en Policia Científica
-Diploma de Formació Avançada en Intel·ligència Criminal
Inclou també un Certificat-Diploma del Curs / Seminari d'Intel·ligència Civil i Militar-,
així com el Certificat-Diploma del Curs / Seminari de Especialització del Analista
d'Intel·ligència en Detecció de l'Engany, Comunicació No verbal i Sociolingüística
Aplicada.

L'alumne que hagi realitzat aquest curs pot exercir lliurement la professió de
Criminalista. Els presents estudis estan també reconeguts com a suficients per a
poder sol·licitar l'ingrés i obtenir el Diploma i carnet professional de l'Associació
Professional de Perits Cal·lígrafs de Catalunya. El titulat és així mateix acceptat
directament si vol donar-se d'alta a l'Associació de Diplomats i Professionals en
Criminologia i Investigació, així com apuntar-se a les especialitats pericials dels llistats
per designació judicial.
ADPCI Sr. Braulio Revilla Tel. 600.385.560 e-mail: correoadpci@hotmail.com

Títol de Màster
L'alumne que hagi cursat el postgrau de criminalista, infoanàlisi I TÈCNIQUES
AVANÇADES EN CIÈNCIES FORENSES i el postgrau de POLICIA CIENTÍFICA I
INTEL·LIGÈNCIA criminal, pot matricular-se en el tràmit de 10 crèdits ECTS
(presentació d'un treball) i obtenir el títol de MÀSTER EN CRIMINALÍSTICA ,
CONSELLER eN CIÈNCIES FORENSES (o Màster en Criminalística, especialitat
Documentoscopia i Perícia Judicial en Propietat Intel·lectual i Industrial, en el cas
d'escollir l'itinerari especial de patents i marques en el 2n curs).

Veure imatges de l'última sessió de Defensa de Tesines:
http://grafoanalisis.com/ICG-17-revista-Reyes-1parte.pdf

Vídeo de referències a la feina i Màster més destacat 2016 (Maria Rifà, metge
forense, Tesina: Grafoanàlisi en Prevenció al Suïcidi):
https://www.youtube.com/watch?v=C-PooJvzYTI

Veure reportatge gràfic del dia de lliurament d'acreditacions als titulats:
http://grafoanalisis.com/icg-12-ClausuraPERI-GRAFO_012.pdf

En qué capacita el títol de MÀSTER EN CRIMINALÍSTICA

-Capacitat per ser nomenat com a pèrit Criminalista per designació judicial. El titulat
és capaç de realitzar informes en què es combinen diverses tecnologies científiques
dirigides a l'aclariment d'un fet il·lícit per la seva aportació com a prova en un
procediment judicial.
-Capacitat per coordinar els dictàmens de diversos especialistes i incloure'ls en un
informe en què aquest professional fa una integració criminalística conjunta i extrau
unes conclusions que impliquen un nou dictamen criminalista combinat (sense treure
l'autoria als especialistes col·laboradors, els quals també ratificaran el seu informe
judicialment si són cridats a això, però sota la coordinació del Criminalista Director
que ratificarà les conclusions de l'informe global combinat). El titulat és capaç
d'aprendre a integrar recursos i sumar mètodes i tècniques de la criminalística per
arribar a un dictamen global combinat.
-Capacitat per valorar i orientar al jutge des del punt de vista de la criminalística
sobre la idoneïtat o sobre la contradicció dels informes tècnics de la prova aportats al
procediment. El titulat és capaç d'analitzar críticament les aplicacions tècniques
argumentades en el conjunt de dictàmens de les especialitats criminològiques
aportats a la prova judicial.
-Capacitat per orientar com Criminalista a institucions o entitats, valoració de
procediments, metodologia, informes en l'àmbit general de la criminalística i el propi
específic que el titulat estigui capacitat.
-Capacitat per Analitzar fets amb la metodologia de la Intel·ligència Criminal, així com
la seva aplicabilitat a la presa de decisions i la interdisciplinarietat, podent assessorar
amb criteri a institucions relacionades amb la seguretat.
Capacitat per dirigir un servei o una consultoria de criminalística, alhora que per
formar en temes especialitzats de la Criminalística

Borsa de Treball

El programa col·labora amb borses de treball facilitant informació als alumnes sobre
ofertes de feina i gestions de suport a la presentació de les seves candidatures,
alhora que incorpora la possibilitat de conveni en pràctiques en casos en què
l'alumne trobi un gabinet o empresa que vulgui contractar-lo.
Un cop obtinguda la titulació, l'alumne pot ingressar en el torn d'ofici que presenta al
Departament de Justícia l'Associació Professional de Perits Cal·lígrafs (els titulats UAB
estan subvencionats pel ICG en la seva quota d'ingrés) o bé ser acceptat en
l'Associació de Diplomats i Professionals en Criminologia i Investigació, on pot
apuntar així mateix als llistats de designacions judicials.
Així mateix l'ICG i les entitats en conveni promouen la contractació de titulats per la
UAB, des de 2010-2013 diverses organitzacions han contractat pàg. ex .: a Perits
Cal·lígrafs Judicials UAB per al control de vots en les convocatòries d'eleccions.

Direcció-Coordinació
Directors fundadors-autors del programa
Prof. Francisco Viñals i Carrera, Jurista, criminalista i
grafoanalista, especialitzat en psicoanàlisi i AT, Condecorat
amb Placa-Creu de Primera Classe (COMM) pel Ministeri de
Defensa pels seus treballs destacats com a professor i assessor
de l'Estat Major, on se li va encomanar durant la Transició
Espanyola, de la responsabilitat de les Anàlisis d'Escrits i
Documents (RRHH, Grafologia forense, Sociolingüsitica,
Grafística i Documentoscopia) i membre d'Honor de les
institucions cívic-militars en pro de la cultura de Defensa per a
la Justícia Social i la pau Mundial; és així mateix professor
doctor de l'Associació Mundial de Juristes (organització per a la Pau Mundial). En
1993 va fundar l'especialitat de Perícia Cal·ligràfica Judicial en l'Institut de
Criminologia i Càtedra de Dret Penal de la Universitat Complutense, Secció Delegada
a Còrdova, traslladant aquests estudis en 1996 a la UAB, Escola de Pràctica Jurídica Escola de Doctorat i Formació Continuada, actualment Escola de Postgrau. Pertany a
International Police Association i també ha estat professor de l'Escola de Policia de
Catalunya. Se li ha designat com a ponent per a la valoració de projectes de
programes d'aquestes especialitats en altres universitats públiques. Ha col·laborat en
diverses propostes i alternatives de projectes de Llei, a més, com a comissionat
institucional per a la formació en criminalística i ciències del grafisme assessora a
altes instàncies internacionals, alhora que ha aconseguit amb les seves intervencions
important jurisprudència respecte a la valoració de les autofalsificacions i també
sobre la consideració de la signatura forçada. El 2003 per l'aportació social del seu
treball va ser seleccionat en "Personatges de Catalunya" i inclòs en el Volum XIII de la
Història Contemporània de Catalunya. Entre altres distincions, ha estat nomenat
Membre d'Honor, Placa i Medalla de la ADPCI. En 2014 rep una Menció Honorífica de
l'Excm. Ajuntament de Manresa pel seu assessorament a la Direcció de Policia. En
2016 ha estat nomenat Acadèmic d'Honor de la Molt Il·lustre Acadèmia Internacional
de Ciències, Tecnologia, Educació i Humanitats, de la qual el 2017 se li ha atorgat
també la Creu al Mèrit Acadèmic, i el 2018 ingressa també com a Acadèmic de
l'Institut Balear de la Història.
francisco.vinals@uab.cat

Tel. 93 321.57.48 (contestador)

Profª Mariluz Puente Balsells, Antropòloga, criminalista,
investigadora científica, especialitzada en perícia forense per
l'Escola de Medicina Legal de la Universitat Complutense, en
grafopsicología per la Universitat Pontifícia de Salamanca i en
Serveis d'Intel·ligència per la UB. És coautora amb F. Viñals de la
principal bibliografia universitària en Grafoanàlisi, Grafística i
Documentoscòpia. Professora de Tecnologia de la Seguretat
Documental a l'Escola de Prevenció i de Seguretat Integral UAB; així mateix és Directora Acadèmica de l'Institut de Ciències
del Grafisme, directiva del Consell Institucional de Professors i
Directors de Laboratoris de Ciències Forenses i de la Coordinació de Criminalistes i
Perits Judicials dels Escoles de Pràctica Jurídica, Doctorat i Postgrau de Catalunya,
Vicepresidenta 1a de la agrupació de Grafoanalistas Consultius d'Espanya, Medalla al
Mèrit Criminològic, Membre d'Honor de l'Institut d'Investigacions en Psicologia de
l'Escriptura de l'Argentina, Corresponsal d'AGI, directora de la revista-anuari
"Grafoanàlisi". Anteriorment a més de redactora de diversos mitjans ha exercit com a
professora de Ciències de la Informació i professora adscrita al Col·legi Oficial de
Doctors i Llicenciats en Filosofia, Lletres i Ciències de Catalunya. Ha estat així mateix
seleccionada el 2010 a "Personatges de Catalunya" i inclosa en el Volum XX de la
Història Contemparànea de Catalunya i també rebia la Placa al Mèrit Criminològic
(ADPCI), anteriorment se li va atorgar la Medalla, així com la membresía d'Honor,
igual que en diverses entitats de la Criminologia, Criminalística, Psicologia de
l'Escriptura de les que és igualment Membre d'Honor. En 2016 ha estat nomenada
Acadèmica d'Honor de la Molt Il·lustre Acadèmia Internacional de Ciències,
Tecnologia, Educació i Humanitats, de la qual el 2017 se li ha atorgat també la Creu al
Mèrit Acadèmic, i el 2018 ingressa també com Acadèmica de l'Institut Balear de la
Història.
mariluz.puente@uab.cat

Tel. 93 321.57.48 (contestador)

TV – Videos amb els Directors en la EPSI-UAB:
https://www.youtube.com/watch?v=v0Z2ObNT9fU&feature=youtu.be

Direcció EPSI-UAB:
Ilma. Sra. Montserrat Iglesias-Lucía
Directora de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral,
EPSI-UAB
Professora-doctora de l'Àrea de Dret Administratiu UAB
epsi@uab.cat

Consultar entrevista en El Periódico
http://comunicacionempresarial.net/mono_articulo.php?ida=5542&idpb=322

Consultar entrevista en Revista de Seguretat
http://www.uab.cat/web/detalle-de-noticia/dra-montserrat-iglesias-lucia-tenemos-14-promocionestrabajando-1345725661556.html?noticiaid=1345734126254

Veure entrevista en Tv - BTV
https://www.youtube.com/watch?v=Mscx0PNEW0s
https://www.youtube.com/watch?v=AgMCa-irqP4
La Dra. Montserrat Iglesias rep una menció honorífica de la Policía
http://www.uab.cat/web/detalle-de-noticia/la-dra-montserrat-iglesias-recibe-una-mencion-honorificade-la-policia-1345725661556.html?noticiaid=1345727999278

Director Honorari
L'Il·lm. Sr. Manuel Ballbé Mallol, catedràtic de
Dret Públic de la UAB, va ser el principal
fundador de l'EPSI-UAB i durant molts anys ha
estat el codirector representant del Rectorat
en el Màster de Criminalística i Màster en
Grafoanàlisi Europea UAB.

Co-director institucional
Prof. Joan Miquel Capell Manzanares
Comissari del Cos de Mossos d'Esquadra
Actualment Director de Seguretat de la Diputació de
Barcelona
Professor-doctor de Dret i Seguretat en diverses
universitats.
Autor del llibre: Ser Policia
Veure comentari llibre: "Ser policia" i conferència
sobre:"Mas allá de Ser Policía":
http://grafoanalisis.com/017.-ICG-S.Jordi-1part.pdf
Ver Vídeo de Lección de Clausura en el Máster de Criminalística 2016:
https://www.youtube.com/watch?v=B4LeFedaejo

Assessor i supervisor UAB de Direcció:
Il·lm. Sr. Josep Llobet Aguado, Jurista, Magistrat-Jutge dels
Jutjats de Catalunya, professor de Dret Civil i del Departament de
Dret Privat de la Universitat Autònoma de Barcelona, així mateix
com destacat Doctor en Dret dirigeix cursos de Doctorat a la
mateixa universitat i ha representat a la UAB en la formació de
jutges i magistrats en altres països i ha estat també codirector
representant del Rectorat en els Postgraus de Ciències del
Grafisme UAB. És membre del Consell Acadèmic de l'Institut de
Ciències del Grafisme i coautor de: El deure d'informació dels contractes, Madrid,
Editorial Marcial Pons, 1996, i, Comentaris a la llei sobre condicions generals de
contractació, Madrid, Editorial Tecnos, 1999.
http://grafoanalisis.com/w_graphology_and_science.pdf

Responsable a l'Equip de Direcció EPSI dels Màsters i Postgraus
Prof. Josep Manel López, Pedagog. Coordinador de Formació Continuada EPSI-UAB
josepmanel.lopez@uab.cat epsi@uab.cat
93 581 70 42 - ext 6129
Tv-video Másters i Potsgraus de la EPSI-UAB:
https://www.youtube.com/watch?v=o0o3lduph0E&list=UUcCkf5tAiR_sY-mL2LVb9lw

Ajudant de Coordinació - Pràctiques Laboratoris de Policia
Prof. Jesús R. Toledano Toledano
Facultatiu de Policía Científica
Professor-doctor de Dret i de Documentoscòpia en diverses
universitats
Autor de la recent i exitosa obra:
La Prueba Pericial de Documentos,
El interrogatorio del perito en la vista oral
Editorial Atelier - Barcelona 2017
Veure Vídeo de les seves paraules en Cloenda: https://www.youtube.com/watch?v=ZK461szcktI

Informació i Gestió Administrativa (trámits, modalitats,
terminis de matrícula, justificants per a funcionaris, etc.)
Sra. Olga Celada

93 581 74 49 -

93 581 71 91

formacio.continuada.epsi@uab.cat
olga.celada@uab.cat

epsi@uab.cat

Professorat dels Màsters i especialitats de Criminalística

L'equip de professors-doctors dels programes estan compostos pels citats directors
Prof. Francesc Viñals i Profª Mª Luz Puente que imparteixen i tutelen les principals
classes pràctiques, amb l'assessorament o orientació del Prof. Josep Llobet, Prof. Joan
Miquel Capell i Prof. Josep Castellà (autoritats representants de la Direcció UAB i
també de la Judicatura, l'Institut de Medicina Legal, Forces i Cossos de la Seguretat
Pública, i institucions vinculades) i el Prof. Marcos Faúndez i Prof. Joan Verdaguer
(autoritats representants de les universitats i institucions externes), tots ells amb
l'Institut de Ciències del Grafisme, l'EP i l'EPSI, vetllen pel control de qualitat i
l'excel·lència en aquesta formació. I en la coordinació de Documentoscopia pel Prof.
Jesús R. Toledano Toledano, que també coordina les sessions pràctiques en els
Laboratoris de Policia (CNP), ajudant així a la Prefectura Superior de Policia i la
Brigada Provincial de Policia Científica de Barcelona els caps contribueixen a
l'organització del Màster de Criminalística, també amb l'ajuda del General Cap de la
VII Zona de la Guàrdia Civil, el Cap de Policia Judicial i el Cap de Criminalística de
Barcelona, amb els seus professors Justiniano Fernández (Guàrdia Civil), Prof. Prof.
Antonio Garrido amb l'assessorament del Prof. Pedro Campoy, que també coordinen
les sessions de Balística i la també l'ajuda del Prof. Lluís Duque (Comissaria de
Malgrat), així com el director general de Policia de la Generalitat a les sessions a
càrrec del CME i amb l'ajuda del Prof. Xavier González de Linares Farré a inspecció
tècnica Ocular i Dactiloscòpia-Lofoscòpia i el Prof. Lluís Paradell en Intel·ligència
Criminal; en la coordinació de Dret Aplicat per la Magistrada-Jutge, Profª Mònica
Cervetó.
Així mateix intervenen tant de forma presencial o en la preparació o organització,
professors tant nacionals com estrangers, designats per l'Institut de Ciències del
Grafisme - Consell Institucional de Professors i Directors de Laboratoris de Ciències
Forenses - Coordinació de Criminalistes i Perits Judicials de les Escoles de pràctica
Jurídica, Doctorat i Postgrau de Catalunya, per acord amb diverses entitats
professionals com l'Agrupació de Grafoanalistas Consultius d'Espanya, Associacions
de Perits Cal·lígrafs, documentoscòpia i Perits Judicials en Propietat Intel·lectual i
Industrial, i Associacions de Criminòlegs i de Criminalistes i International Police
Association, amb l'especial suport del Prof. Braulio Revilla i el seu equip de direcció
de la ADPCI que també assessoren en els Màsters, com el Prof. JM Ivars i el Prof. F.
González en representació de les entitats cívico-militars.

Ha estat important per als programes p.ex.: el seminari que va impartir el jutge i Cap
de Laboratori de Grafística de Medellin i professor de la universitat d'Etiòpia Prof.
Luis Gonzalo Velasquez Posada, els seminaris impartits pel Prof. Pedro José Foglia de
la Universitat Catòlica Argentina i Universitat de la Policia Federal, o el Seminari sobre
tauleta digital de la Profª Sara Rosenblum de la Universitat de Haifa, així com altres
destacats investigadors de prestigi internacional.
Destacats assessors en l'organització del Màster són els responsables de Policia i
facultatius de Policia Científica amb àmplia experiència judicial i també en la formació
de policies locals i autonòmiques, Magistrats-Jutges dels Tribunals de Catalunya i
Criminalistes l'Institut de Medicina Legal, així com el Cos d'Agents Rurals, el Cos de
Bombers de Barcelona, l'Institut Nacional de Toxicologia i diverses institucions en
relació a la criminalística.
Entre els professors visitants i col·laboradors cal destacar el Prof. Fco. Fernando Del
Rio, Prof. Francisco Reñones, Prof. Josep Mª Oliver, Prof. Jordi Vives, Prof. Manel Cruz
i Prof. Jaume Llonch, Prof. Ruiloba, Prof. Castro, Prof. Almodovar, Prof. López, Prof.
Villanueva, Prof. Carrión, Prof. Josep Juan Buixeda, Profª Miriam Valldeperes, Profª
Ana Abad, Prof. Emil Edissonov, Prof. Florencio Molina, Profª Elizabeth Arias, Profª
Betlem Roig, Prof. Roderic Moreno, Profª Profª Maria Rifà, Prof.ª Àfrica Fuentes,
Profª Mònica Oliver, Profª Rosa Klein, Prof. S. Queralt, Prof. A. Borràs, Profª Carme
Martínez, Institut de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona, Gabinet Grafo , i
professors visitants i col·laboradors d'altres universitats europees i americanes que
realitzen funcions d'Assessor).
Amb un record especial per antics responsables de l'Escola de Pràctica Jurídica, Escola
de Doctorat i Formació Continuada i col·laboradors dels programes inicials, també en
la seva majoria i en la mesura de les seves possibilitats segueixen ajudant o donant
suport en la distància (per canvi de destinació o circumstàncies) com el Prof. Ferran
Salvador 1er Cap de Criminalística del CME, Prof. Josep Lluis Torres 1er Cap de Divisió
de Policia Científica del CME, Profª Francina Alsina, Prof. Severiano Martínez, Prof.
Alberto Fernández Miñones, Prof. Victor Cosialls, Prof. Tomàs Bernal, Prof. Joan
Soler, Prof. Joan Guinovart, Prof. José Jordi Guerrero, Prof. José Perales, Prof. Carles
Quílez. etc.

Institucions que participen en la Docència i Sessions Pràctiques

JEFATURA SUPERIOR DE POLICÍA DE CATALUNYA
Representada pel Cap Superior de Policia
BRIGADA PROVINCIAL DE POLICÍA CIENTÍFICA DE
BARCELONA
Representada pel Comisario Principal Jefe de la
Brigada

CNP

LABORATORIOS DE POLICÍA CIENTÍFICA
Coord. Prof. Jesús R. Toledano Toledano
Professorat col·laborador (Inspectors en Cap):
Prof. Isidro Ordás (Delictes Tecnolgicos)
Prof. Juan Antonio Pablo Yubero (EntrevistaInterrogatori i Delictes Econòmics)
Prof. Germán de la Fuente (Informàtica Forense)
Prof. Antonio Pardos (Psicologia)
Profª Mari Cruz Garriga (Química)

Veure intervenció del Cap Superior de Policía Sr. Sebastian Trapote 2016:
https://www.youtube.com/watch?v=OLh7S4GwVfY&index=90&list=PLSaRy-RSATMLsQJa0Du9YoeKz9gU5gWfT

Veure intervenció Cap Superior anterior Sr. Ortega:
https://www.youtube.com/watch?v=lKkRjb3MpEw&index=53&list=PLSaRy-RSATMLsQJa0Du9YoeKz9gU5gWfT

Veure intervenció del Cap Superior anterior Sr. J. Castro:
https://www.youtube.com/watch?v=JDZlM0FCWbs&index=51&list=PLSaRy-RSATMLsQJa0Du9YoeKz9gU5gWfT

Veure intervenció del Comisario Principal - Jefe de la Brigada Provincial de Policía
Científica de Catalunya Sr. Juan Martínez:
https://www.youtube.com/watch?v=EXZh2aZa3tQ&index=55&list=PLSaRy-RSATMLsQJa0Du9YoeKz9gU5gWfT

DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL
Designat el Prof. José Luis Jiménez
(Intel·ligència Criminal )

Guardia
Civil

JEFATURA DE LA VII ZONA DE LA GUARDIA CIVIL
Representada pel General en Cap de la VII Zona
i pel Cap de Policia Judicial
amb l'ajuda del Capità Cap de Laboratori de
Criminalística
LABORATORIOS DE CRIMINALISTICA - POLICÍA
CIENTÍFICA
Professorat col·laborador (Especialistes de Policia
Científica):
Prof. Antonio Garrido (Balística i Traçes
Instrumentals)
Prof. Justiniano Fernández (GrafísticaDocumentoscòpia-propietat Intel. i Industrial)
amb l'assessorament del Prof. Pere Campoy

Sr. J.D. Baena, Jefe de Policía Judicial:
https://www.youtube.com/watch?v=NJy_nQs87wg

Prof. Pedro Campoy:
https://www.youtube.com/watch?v=u6QWl6OEmSc

DIRECCIÓ GENERAL DE POLICÍA DE LA GENERALITAT
DE CATALUNYA
Representada pel Director General de Policia

CME

COS DE MOSSOS D'ESQUADRA
Representado pel Comissari J.M. Capell
Professorat col·laborador:
Prof. Xavier González de Linares Farré (Inspecció
Tècnica Ocular i Lofoscopia-Dactiloscòpia)
Prof. Vicenç Gasulla Fernández (Accidentologia,
Infoanàlisi 3D)
Prof. Lluís Paradell (Intel·ligencia Criminal)
Prof. Josep Antoni Macho (Intel·ligencia Criminal)
Profª Gloria Torres (Intel·ligencia Criminal)
Prof. Miquel Àngel Garcia Alvira (Inform.)

POLICIA LOCAL DE MALGRAT DE MAR
Representada pel Cap de Policía Local
Sessions Pràctiques en la Comissaria a carreg del
Prof. Lluís Duque
(Galeria-laboratori de tir)
INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION
IPA forma part de les entitats col·laboradores del Màster
des de l'inici dels programes de Criminalística a la UAB. La
Direcció i molts dels professors són membres actius
d'aquesta associació internacional.

IPA

Veure activitats del Màster amb IPA:
http://grafoanalisis.com/y_International_Police_Association_011_ICG.pdf
http://grafoanalisis.com/z_50aniv.IPA_Centenario_policia_cientifica.pdf

GENERALITAT DE CATALUNYA - AGENTS RURALS
Aquesta institució col·labora amb el Màster
mitjançant la coordinació del Prof. Ferran Riosalido
Núñez
(Investigació pràctica de Delictes forestals)

INSTITUT DE MEDICINA LEGAL I CIÈNCIES FORENSES
DE CATALUNYA - Generalitat
Departament de Justícia

IML

Representada pel Director Prof. Josep Castellà
(Patología)
Prof. Santiago Crespo
(Autopsies - Lessions)

INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA
Ministerio de Justicia
Representada pel Director a Barcelona de l'INT
Profª Alicia Bofarull, Facultativa-Bióloga
(Biologia Forense II - Dictamen)

TECNOCAMPUS
Director y professor del Màster de Criminalística UAB
Prof. Marcos Faúndez Zanuy, Investigador Científic
(Sistemas Biométrics d' Identificació)

Vídeo d'una entrevista a Tv al Prof. Marcos Faúndez
http://grafoanalisis.com/icg.16.sJ.-Que.Qui.Com-canal33.pdf

ASSOCIACIÓ PROFESSIONAL DE PÈRITS CAL·LÍGRAFS
DE CATALUNYA
Representada pel Presidente i Junta
Associació Professional
de Pèrits Cal·lígrafs
de Catalunya

Professors col·laboradors:
Prof. Josep Juan Buixeda
Profª Miriam Valldeperes
Prof. Manel Cruz
Prof. Jaume Llonch
Assessora també el Prof. Jordi Vives

Veure una altra Sentència aconseguida sobre cronologia de signatures:

http://grafoanalisis.com/ICG-12-Sentencia-cronologiaFirmas.pdf
Veuere Profª Miriam Valldeperes (Jutge, Criminalista, Grafoanalista, Pèrit Cal·lígraf)
Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=LnUU_pTZ84I
Artículo: http://www.grafoanalisis.com/7.pdf

Veure Prof. Josep Juan Buixeda (Criminòleg, Pèrit Cal·lígraf, Grafoanalista)
https://www.youtube.com/watch?v=-VszB_umEd4&list=PLSaRyRSATMLsQJa0Du9YoeKz9gU5gWfT&index=47

ASOCIACIÓN DE DIPLOMADOS Y PROFESIONALES EN
CRIMINOLOGÍA E INVESTIGACIÓN

ADPCI

Representada pel seu President Don Braulio Revilla, el
qual assessora i contribueix a la col·laboració al
Màster, inclosa la Junta Directiva del mateix.

http://www.policiacientifica.org/ADPCI-Ciencias-Criminologicas.htm
http://grafoanalisis.com/ICG-M.-6.-Entrevista-Francisco-Vinals.pdf

AGRUPACIÓN DE GRAFOANALISTAS CONSULTIVOS DE
ESPAÑA
Representada pel seu President i Junta Directiva
i designats professors col·laboradors:
Profª Mª Lin Pérez Calvo Soler
Profª Mª Dolors Mora Domingo
Prof. Jordi Morera, Assessor del Màster
Prof. José Dominguez León, Assessor del Màster
Prof. Pacífico Cristofanelli, Assessor del Màster

Homenatge al Prof. Augusto Vels:
http://www.grafoanalisis.com/grafoanalisis_europeo.pdf
http://grafoanalisis.com/ICG-15-Revista-Reyes-2parte.pdf
Lin Pérez-Calvo Soler:
http://grafoanalisis.com/icg-12-Grafoanalisis-EvaPeron.pdf
Homenatge pòstum al Prof. Pedro José Foglia:
http://grafoanalisis.com/icg-12-homenajeFoglia013.pdf
El Prof. José Domínguez León, Miembre d'Honor de la AGC, contribució als Másters
http://grafoanalisis.com/w_graphology_scientific-journal.pdf

Consultar reportatge gràfic dels 20 anya de Ciències del Grafisme
i Criminalística a la UAB

1ª Part: http://grafoanalisis.com/ICG.-16-20aniv-grafol.UAB-1.pdf
2ª Part: http://grafoanalisis.com/ICG.-016-20aniv-grafol.UAB-2.pdf
3ª Part: http://grafoanalisis.com/ICG.-016-20aniv-grafo.UAB-3.pdf
4ª Part: http://grafoanalisis.com/ICG.-016-20aniv-grafol.UAB-4.pdf

Pàgines web relacionades amb el programa:

www.grafologiauniversitaria.com

www.grafoanalisis.com

http://www.cienciasforensesuab.com/

http://www.policiacientifica.org/

* * *
https://www.facebook.com/institutodecienciasdelgrafismo/

Universitat Autònoma de Barcelona

MÂSTER EN GRAFOANÂLISI EUROPEA

PÈRIT CAL·LÍGRAF JUDICIAL
GRAFÍSTICA, DOCUMENTOSCÒPIA I SOCIOLINGUÍSTICA FORENSE

Crèditos ECTS, amb validesa en tota la Unió Europea
Curs 2018 -2019
El programa a més d'acreditar aquesta Diplomatura de Postgrau del Máster
en Grafoanálisis Europeo de la UAB
inclou
-Diploma propi de l'ICG com a:
FACULTATIU-PROFESSOR DE GRAFÍSTICA I DOCUMENTOSCÒPIA
i l'acreditació (Certificat-Diploma) de las següents ESPECIALITATS:
-ANONIMOGRAFIA, PINTADES I GRAFITI
-SOCIOLINGÜÍSTICA FORENSE
-PERICIALS D'ART
-DOCUMENTOSCÒPIA EN PATENTS I MARQUES
-IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA DE L'ESCRIPTURA
-DRET APLICAT, PROVA PERICIAL I CONTROL / IMPUGNACIÓ DE
DOCUMENTS ELECTRÒNICS D'ENTITATS PÙBLIQUES /PRIVADES.
Informació: Sra. Olga Celada (Informació i Gestió Administrativa):
93 581 74 49 - 93 581 71 91
formacio.continuada.epsi@uab.cat olga.celada@uab.cat
Campus de la UAB a Barcelona: Recinte de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, “Casa de Convalescència” c. Sant
Antoni Ma Claret, 171 (cantonada amb c. Sant Quintí) 08041 Barcelona (Spain)

www.grafologiauniversitaria.com

Presentació
El Perit Cal·lígraf certifica i dictamina l'autenticitat o falsedat de l'escriptura i
grafismes, principalment manuscrits, firmes i rúbriques (contractes, albarans, xecs,
lletres de canvi, notes testamentàries, vots per correu, missives, anònims, pintades),
però també documents mecanografiats i altres (impresos oficials, mercantils i privats,
bitllets de banc, passaports, etc.).
Aquests estudis de postgrau universitari estan pensats per formar professionals en
Perícia Cal·ligràfica Judicial que puguin actuar judicialment al servei dels Tribunals de
Justícia amb la garantia d'estar acreditats per una Universitat Pública de qualitat
indiscutible, per ser la millor d'Espanya i de les millors de Europa, així com la més
destacada en aquestes especialitats.
Per assolir aquest objectiu es forma al futur perit en les tècniques més avançades per
a la identificació i comprovació de manuscrits i documents, d'acord amb la
grafonomía amb aportacions del càlcul percentil de la grafoanàlisi (tècniques
validades i exclusives d'aquesta universitat), i s'incideix especialment en tot tipus de
casos pràctics, seleccionats especialment per a la major i més ràpida assimilació de
l'alumne, introduint-des de l'inici en la vivència real de l'especialitat i atorgant-li una
capacitat per a poder emetre dictàmens judicials sobre l'autoria gràfica i atendre amb
seguretat personal les designacions a les que sigui requerit pels òrgans judicials.
La formació ètic-jurídica i psicològica també es considera per part del Rectorat que ha
d'estar inclosa en aquest programa de postgrau de la Universitat Autònoma de
Barcelona, ja que no es pot oblidar que el Perit Judicial adquireix una gran
responsabilitat en el context social.

Consultar: "Los primeros Laboratorios oficiales de Grafología en España":

http://grafoanalisis.com/ICG-12-PrimerosLab.OficialesGrafol..pdf

Destinataris

Juristes, Advocats, Notaris, Procuradors dels Tribunals, Funcionaris de Justícia, dels
Registres Públics, Responsables de compulsa de documents, Corredors de Comerç,
Criminòlegs, Detectius, Graduats Socials, Gestors Administratius, Documentalistes,
Professors, Químics, Pèrits Judicials, Responsables i Especialistes de la Seguretat
Pública i Privada.
S'exigeix titulació acadèmica de Grau o equivalent, però prèvia acceptació pels
Directors del programa podran accedir excepcionalment persones que pel seu
currículum professional o titulació estrangera no legalitzada, justifiquin el seu interès
per realitzar el programa; en aquest cas, superat el programa rebran únicament la
certificació d'haver cursat la Diplomatura de Postgrau, amb les hores, assignatures i
crèdits obtinguts.

Entre els nostres distingits alumnes comptem amb notaris, jutges, advocats,
procuradors, presidents i membres d'associacions de perits judicials, Comissaris i
Inspectors de Policia, especialistes de Policies Locals i Autonòmiques, Oficials
d'Exèrcits estrangers, Professors, periodistes d'Investigació i documentalistes, fins i
tot algun Diputat del Parlament de Catalunya

Veure reportatge gràfic com a exemple dels reeixits alumnes d'aquestes
especialitats de la UAB:

http://grafoanalisis.com/ICG-17-revista-Reyes-2parte.pdf

Contingut bàsic del Programa

ANONIMOGRAFIA

SOCIOLINGUÍSTICA FORENSE

PERICIALS D'ART

DOCUMENTOSCOPIA EN PATENTS I MARQUES

IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA DE L'ESCRIPTURA

DRET APLICAT: PROVA PERICIAL I
CONTROL O IMPUGNACIÓ DE
DOCUMENTS ELECTRÒNICS D'ENTITATS
PÚBLIQUES O PRIVADES

Metodologia grafonòmica: Des de l'inici de l'alumne treballa en casos pràctics, valora
les mostres amb els altres alumnes formant grups i classificant els grafismes per a la
identificació; primer per comprendre aquest sentit, seria com la capacitat que
s'adquireix per explicar per telèfon un tipus de lletra o signatura a un altre
professional i amb les explicacions auditives el receptor aconsegueix fer-se la idea del
grafisme tal com si veiés la mostra. D'altra banda, s'identifiquen també amb casos
pràctics reals les diferents modalitats de falsificacions o també d'alteracions de
grafismes no falsificats, etc. aplicant la metodologia més adequada de cara a també
saber confeccionar el dictamen pericial, ben argumentat i complementat amb
indicacions en les mostres gràfiques, això com la seguretat personal que adquireix
per saber defensar aquest dictamen.
Exemple de continguts en relació a la Anonimografía:
http://grafologiauniversitaria.com/Leyes_de_la_grafistica.pdf

Exemple de continguts en relació a la sociolingüística forense:
http://grafologiauniversitaria.com/sociolinguistica_forense.pdf

Exemple de col·laboració en Pericials d'Art:
http://grafologiauniversitaria.com/Analisi_Firmes_Picasso.pdf

Exemple de Documentoscòpia en Patents i Marques:
http://grafologiauniversitaria.com/ColaCao.htm

Exemple d'una modalitat en Identificació Biomètrica de l'Escriptura:
http://www.grafologiauniversitaria.com/aplicaciones_biometricas_mas_alla_de_la_seguridad.pdf

Exemple d'D.A. - en relació al necessari control de documents electrònics:
http://www.grafoanalisis.com/tecnologia-seguridad-documental.pdf

Línies d'Investigació en què participen els alumnes del Màster:
http://www.grafologiauniversitaria.com/grupos_investigacion.htm

Objectius del programa
L'objectiu proposat per la Universitat Autònoma de Barcelona és proporcionar una
preparació didàctica intensiva que permeti el coneixement d'aquesta especialitat i la
competència per a la seva aplicació pràctica.
Adquirir un coneixement suficient dels principis i lleis de la Perícia Cal·ligràfica, la
metodologia i els sistemes actuals més avançats d'aquesta especialitat que reuneix la
Grafística i la Documentoscòpia.
Sobre la base de la grafologia científica, aprendre a utilitzar la Grafonomia pera la
identificació dels grafismes.
Transmetre l'experiència pràctica de suficients casos reals, amb especial atenció a la
intervenció de l'alumne en la seva resolució per a la vivència de l'especialitat des del
començament dels estudis.

Crèdits ECTS i equivalència en hores
30 crèdits europeus ECTS (sistema europeu de transferència de crèdits) amb
equivalència a 750 hores repartides en docència (150) + pràctiques-exercicis i treballs
de classe + tutoria virtual (150) + estudi-treball personal de l'alumne, investigació,
consulta biblioteca, pràctiques o treball relacionat amb la matèria, etc.

Díes i horaris
Divendres de 17 h. a 21 h. (Inici: 18 gener 2019, es respecten els períodes de
vacances de Setmana Santa i estiu. Final: octubre 2019) El curs és presencial, però
està en estudi la possibilitat d'aplicar un projecte semi-presencial per a alumnes
d'alguna zona allunyada de Catalunya que puguin acreditar una dilatada experiència
en la professió i on la UAB pugui facilitar una tutoria personalitzada.

Lloc
Campus Barcelona de la UAB: -Edifici Històric Casa de Caonvalescència-

Edifici Històric "Casa de Convalescència" Recinte Hospital de Sant Pau, c. Sant Antoni Mª Claret, 171, cant. c.
Sant Quintín 08041 BARCELONA. Aules condicionades ergonòmicament i amb aparells de projecció.
Biblioteca, cafeteria, etc

Per veure la pàgina de "Casa de Convalescència"
http://www.uabcampus.cat/ca/casa-convalescencia.php
Accesos a Casa Convalescència
En metro
Línea amarilla-groga (L4) – estació Guinardó – Hospital de Sant Pau
Línea azul-blava (L5) – estació Sant Pau – Dos de Maig
En autobús
Números: 19, 20, 45, 47, 50, 51, 117, 192 y H8.
Per el GPS
Introduïr las seguents coordenades:
Latitud: 41.413702 (41° 24' 49.33'' N)
Longitud: 2.177482 (2° 10' 38.94'' E)
Desde l'aeroport
Tren + Metro: En l'estació de RENFE, agafar el tren fins Sants-Estació. En l'estación de Sants, agafar
la línea blava (L5) del Metro fins l'estació Sant Pau – Dos de Maig.
Bus + Metro: Fora de la terminal de l'aeroport, agafar l'AEROBUS fins la Plaza de Catalunya, dirigirse a la Plaza Urquinaona i agafar la línea groga (L4) del Metro fins l'estació Guinardó – Hospital de
Sant Pau.

Pre-inscripció

Posar-vos en contàcte amb la Sra. Olga Celada
(Informació i Gestió Administrativa):

93 581 74 49 -

93 581 71 91

formacio.continuada.epsi@uab.cat

olga.celada@uab.cat

Matrícula
Oberta matrícula
Posar-vos en contàcte amb la Sra. Olga Celada (Informació i Gestió Administrativa):

93 581 74 49 -

93 581 71 91

formacio.continuada.epsi@uab.cat

olga.celada@uab.cat

Preu
1980.-Euros. El pagament de la matrícula pot realitzar-se en dos terminis, i fins i tot
amb més terminis i finançat amb un interès mínim * parlar amb la Sra. Olga Celada
93 581 74 49 - 93 581 71 91 formacio.continuada.epsi@uab.cat
olga.celada@uab.cat
(*): Si es fa el pagament en un sol cop hi ha un 3% de descompte, o bé es pot realitzar en dos pagaments, el
60% a l'inici de curs i el 40% al cap de dos mesos. A partir de tres pagaments o més la UAB ofereix el
finançament a través del Banc Sabadell (p. Ex: si es fracciona la matrícula en cinc pagaments al B. Sabadell
cobra una comissió d'1%, i en el cas de nous pagaments el Banc cobra una comissió del 2.5%).
L'alumne pot matricular-se primer en un postgrau (1980.-Euros), després en l'altre (és indistint l'ordre,
malgrat que s'aconsella començar pel 1er curs) i finalment en el tràmit final de treball de Màster.

La matrícula inclou a més del material docent, llibres, DVD, i seminaris extraordinaris
inclosos en el programa, la Certificació Acadèmia Personal que val com a títol i és la
que s'aporta per als qui es presenten a oposicions o concursos de merits davant
l'Administració Pública, a més inclou els Diplomes i acreditacions de caràcter
professional de l'ICG i entitats col·laboradores, així com el Diploma i Carnet
professional en cas de apuntar-se a la Associació professional de Perits Cal·lígrafs de
Catalunya, la quota està subvencionada mitjançant l'ICG per als titulats d'aquest
màster-Diplomatura de Postgrau.

Drets
Status d'alumne de postgrau de la UAB, Carnet-document acreditatiu, accés a
biblioteques i recepció de tot el material docent

Material docent, apunts, llibres i DVD's

Durant el curs es subministre important material consistent en apunts, mostres
d'estudi, plantilles mil·limètriques, sistemes informatitzats, DVD, articles, notícies,
informacions-bases de dades i bibliografia especialitzada. També es facilitaran
seminaris en suport digital.
Important: L'ICG facilitarà mitjançant la seva biblioteca, tota la bibliografia del
programa, inclosa la dels directors-autors F. Viñals i MªL Puente, i també de consulta
de l'especialitat, això mitjançant préstec personal de la majoria d'obres.

Tutoria
A més de la tutoria presencial, s'incorpora una tutoria virtual de suport per la qual es
va facilitant tota la informació i documentació com si a més de presencial el
programa tingués la modalitat en línia, la qual complementa la formació presencial

Evaluación
Contínua (l'alumne haurà de realitzar el nombre d'Exercicis o treball d'investigació, a
més dels dictàmens que se li encarreguem individualment o en grups de treball, fins
aconseguir el nivell suficient per a la consideració de apte.

Garantia de Qualitat
La Universitat Autònoma de Barcelona és una Universitat de caràcter Públic per tant
oficial a l'Estat Espanyol, sent la primera a aquest Màster, al propi temps una de les
universitats més importants d'Europa. L'efectivitat d'aquesta formació pràctica
avalada per les 20 promocions anteriors, ha merescut diverses felicitacions i
mencions per part dels òrgans judicials pels excel·lents dictàmens i intervencions dels
perits criminalistes acreditats per la UAB, amb especial consideració de la Policia
Científica del Cos de Mossos d'Esquadra, de l'Ertzaintza i de la Policia Foral de
Navarra que han confiat a aquesta universitat la formació dels seus principals
responsables i pioners especialistes en Criminalística, Perícia Cal·ligràfica Judicial i
Peritatge Grafopsicològic. És indubtable que la professió de Criminalista ha assolit un
notable prestigi gràcies a les excel·lents intervencions dels seus titulats per la UAB
L'ICG (Institut de Ciències del Grafisme) del Consell Institucional de Professors i
Directors de Laboratoris de Ciències Forenses - Coordinació de Pèrits Judicial i
Criminalistes de les Escoles de Pràctica Jurídica, Doctorat i Postgrau de Catalunya, així
com la Societat Científica de Doctors i Màsters en Grafoanàlisi, Grafística i
Documentoscopia i altres entitats co-organitzadores i participants, faciliten així
mateix la doble garantia de qualitat en aquesta formació.

Exemple d'èxits en què ha participat el Màster:
Veure a TVE la 2, Cas Ana Permanyer:
http://www.rtve.es/alacarta/videos/ciencia-forense/ciencia-forense-casopermanyer/3416120/
l'avantatge de la formació prosencial

http://grafoanalisis.com/S.Jordi-14-On-Line.pdf

Títol, Diplomes i Certificats que s'expedeixen a l'alumne
Un cop aprovat el curs, l'alumne se li expedeixen les credencials consistents en:
Document acadèmic de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral de la Universitat
Autònoma de Barcelona, on es fa constar que ha superat el programa de PERIT
CAL·LÍGRAF JUDICIAL, GRAFÍSTICA, DOCUMENTOSCÒPIA I SOCIOLINGUÍSTICA
FORENSE, amb les assignatures, qualificació, hores i crèdits.
La Certificació Acadèmica Personal lliurada gratuïtament per la UAB per mediació de
l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral val com a títol, però si l'alumne ho desitja
podrà sol·licitar el títol de la Diplomatura de Postgrau de la Universitat Autònoma de
Barcelona (s'adjuntaran les instruccions a seguir i la taxa que s'haurà d'abonar a
l'Escola de Postgrau).
Així mateix l'Institut de Ciències del Grafisme-Consell Institucional de Professors i
Directors de Laboratoris de Ciències Forenses, com a entitat coorganitzadora del
programa i amb les altres entitats col·laboradores, expedeix a tots els alumnes
titulats un Diploma propi com Facultatiu-professor de Grafística i Documentoscòpia,
com a reconeixement del valor especial d'aquests estudis que formen part del Màster
en Grafoanàlisi Europea, fent-ho constar també, i lliurant així mateix els CertificatsDiploma de les següents especialitats:
-ANONIMOGRAFÍA, PINTADES I GRAFFITI
-SOCIOLINGÜÍSTICA FORENSE
-PERICIALES D'ART -DOCUMENTOSCÒPIA A PATENTS I MARQUES
-IDENTIFICACIÓ BIOMÉTRICA DE L'ESCRIPTURA
-DRET APLICAT, PROVA PERICIAL I CONTROL O IMPUGNACIÓ DOCUMENTS
ELECTRÒNICS D'ENTITATS PÚBLIQUES O PRIVADES.
L'alumne que hagi realitzat aquest curs pot exercir lliurement la professió de Pèrit
Cal·lígraf. Els presents estudis estan també reconeguts com a suficients per a poder
sol·licitar l'ingrés i obtenir el Diploma i carnet professional de l'Associació
Professional de Perits Cal·lígrafs de Catalunya.

Títol de Màster
L'alumne que hagi cursat el postgrau de PERIT CAL·LÍGRAF JUDICIAL, GRAFÍSTICA,
DOCUMENTOSCÒPIA I SOCI-LINGÜÍSTICA FORENSE i el postgrau de GRAFOANALISTA
FORENSE (Peritatge Grafopsicològic), pot matricular-se en el tràmit de 10 crèdits
(presentació d'un treball) i obtenir el títol de MÀSTER EN GRAFOANÀLISI EUROPEU,
GRAFÍSTICA, GRAFOPATOLOGÍA I GRAFOLOGIA FORENSE. (Amb crèdits Europeus)
Veure reportatge gràfic del dia de lliurament d'acreditacions als titulats:
http://grafoanalisis.com/icg-12-ClausuraPERI-GRAFO_012.pdf

En què capacita aquest títol de Pèrit Cal·lígraf Judicial

-Exercici lliure de la professió de Pèrit Cal·lígraf, certificant signatures, verificant
signatures o escrits en entitats, control de signatures en votacions, o realitzant
informes per a particulars, organitzacions o empreses, gabinets jurídics, etc.
Assessorament en aplicacions biomètriques de l'escriptura i especialment en matèria
de control i impugnació si escau, de documents electrònics.
Consultoria i formació en les especialitats de la Grafística i Documentoscopia.

Específicament el títol també capacita per intervenir com a Pèrit Judicial:
Consultar: "El Peritaje Caligráfico en la actualidad":
http://grafoanalisis.com/S.Jordi-14-pericia-caligrafica-articulo-.pdf

-Capacitat professional superior atorgada per la titulació universitària, per ser
designat pels Jutjats i Tribunals com a Pèrit Judicial a la consideració del seu títol
universitari, per tal de certificar i dictaminar l'autenticitat o falsedat de l'escriptura i
grafismes, principalment manuscrits, firmes i rúbriques (el Perit Cal·lígraf judicial

titulat per la UAB és capaç de verificar signatures i manuscrits en contractes,
albarans, xecs, lletres de canvi, notes testamentàries, vots per correu, missives,
anònims, pintades i presentar el seu dictamen en qualsevol procediment judicial per
designació judicial oa instància de part legítima, sempre amb aquesta atribució de
garantia que atorga el títol universitari)
-Capacitat professional per certificar i dictaminar sobre l'autenticitat o falsedat
d'impresos i suport en paper, cartolina, plàstic o altres (el perit de la UAB és capaç de
verificar si realment són verídics els bitllets o paper moneda, documents oficials,
mercantils i privats i explicar el tipus d'alteració que ha detectat en un document,
amb les garanties científiques de la metodologia universitària que li atorga el títol).
-Capacitat professional per certificar i dictaminar sobre la identificació de documents
mecanografiats (el nostre Pèrit Cal·lígraf Judicial postgraduat per la UAB és capaç
també de saber seleccionar la màquina d'escriure o detectar la correspondència
d'escrits efectuats per una mateixa màquina, com les alteracions identificatives d'una
impressora, fotocopiadora, fax, etc., amb les garanties científiques de la metodologia
universitària que li atorga el títol).
-Emissió d'informes o dictàmens d'identificació de l'autoria d'un escrit a màquina o
ordinador per l'aplicació de tècniques de sociolingüística forense (és capaç d'extreure
les expressions de tipus inconscient, les construccions i combinacions que orienten
cap una determinada personalitat en l'autoria de l'escrit).

Borsa de Treball
El programa col·labora amb borses de treball facilitant informació als alumnes sobre
ofertes de treball i gestions de suport a la presentació de les seves candidatures,
alhora que incorpora la possibilitat de conveni en pràctiques en casos en què
l'alumne trobi un gabinet o empresa que vulgui contractar-lo.
Un cop obtinguda la titulació, l'alumne pot ingressar en el torn d'ofici que presenta al
Departament de Justícia l'Associació Professional de Perits Cal·lígrafs (els titulats UAB
estan subvencionats pel ICG en la seva quota d'ingrés).
Així mateix l'ICG i les entitats en conveni promouen la contractació de titulats per la
UAB, des de 2010-2013 diverses organitzacions han contractat a Perits Cal·lígrafs
Judicials UAB per al control de vots en les convocatòries d'eleccions

Direcció-Coordinació
Directors fundadors-autors del programa
Prof. Francisco Viñals i Carrera, Jurista, criminalista i
grafoanalista, especialitzat en psicoanàlisi i AT, Condecorat
amb Placa-Creu de Primera Classe (COMM) pel Ministeri de
Defensa pels seus treballs destacats com a professor i assessor
de l'Estat Major, on se li va encomanar durant la Transició
Espanyola de la responsabilitat de les Anàlisis d'Escrits i
Documents (RRHH, Grafologia forense, Sociolingüsitica,
Grafística i Documentoscopia) i membre d'Honor de les
institucions cívic-militars en pro de la cultura de Defensa per a
la Justícia Social i la Pau Mundial; és així mateix professor
doctor de l'Associació Mundial de Juristes (organització per a la Pau Mundial). En
1993 va fundar l'especialitat de Perícia Cal·ligràfica Judicial en l'Institut de
Criminologia i Càtedra de Dret Penal de la Universitat Complutense, Secció Delegada
a Còrdova, traslladant aquests estudis en 1996 a la UAB, Escola de Pràctica Jurídica Escola de Doctorat i Formació Continuada, actualment Escola de Postgrau. Pertany a
International Police Association i també ha estat professor de l'Escola de Policia de
Catalunya. Se li ha designat com a ponent per a la valoració de projectes de
programes d'aquestes especialitats en altres universitats públiques. Ha col·laborat en
diverses propostes i alternatives de projectes de Llei, a més, com a comissionat
institucional per a la formació en criminalística i ciències del grafisme assessora a
altes instàncies internacionals, alhora que ha aconseguit amb les seves intervencions
important jurisprudència respecte a la valoració de les autofalsificacions i també
sobre la consideració de la signatura forçada. El 2003 per l'aportació social del seu
treball va ser seleccionat en "Personatges de Catalunya" i inclòs en el Volum XIII de la
Història Contemporània de Catalunya. Entre altres distincions, ha estat nomenat
Membre d'Honor, Placa i Medalla de la ADPCI. En 2014 rep una Menció Honorífica de
l'Excm. Ajuntament de Manresa pel seu assessorament a la Direcció de Policia. En
2016 ha estat nomenat Acadèmic d'Honor de la Molt Il·lustre Acadèmia Internacional
de Ciències, Tecnologia, Educació i Humanitats, de la qual el 2017 se li ha atorgat
també la Creu al Mèrit Acadèmic, i el 2018 ingressa també com a Acadèmic de
l'Institut Balear de la Història.
francisco.vinals@uab.cat

Tel. 93 321.57.48 (contestador)

Profª Mariluz Puente Balsells, Antropòloga, criminalista,
investigadora científica, especialitzada en perícia forense per
l'Escola de Medicina Legal de la Universitat Complutense, en
grafopsicología per la Universitat Pontifícia de Salamanca i en
Serveis d'Intel·ligència per la UB. És coautora amb F. Viñals de la
principal bibliografia universitària en Grafoanàlisi, Grafística i
Documentoscòpia. Professora de Tecnologia de la Seguretat
Documental a l'Escola de Prevenció i de Seguretat Integral UAB; així mateix és Directora Acadèmica de l'Institut de Ciències
del Grafisme, directiva del Consell Institucional de Professors i
Directors de Laboratoris de Ciències Forenses i de la Coordinació de Criminalistes i
Perits Judicials dels Escoles de Pràctica Jurídica, Doctorat i Postgrau de Catalunya,
Vicepresidenta 1a de la agrupació de Grafoanalistas Consultius d'Espanya, Medalla al
Mèrit Criminològic, Membre d'Honor de l'Institut d'Investigacions en Psicologia de
l'Escriptura de l'Argentina, Corresponsal d'AGI, directora de la revista-anuari
"Grafoanàlisi". Anteriorment a més de redactora de diversos mitjans ha exercit com a
professora de Ciències de la Informació i professora adscrita al Col·legi Oficial de
Doctors i Llicenciats en Filosofia, Lletres i Ciències de Catalunya. Ha estat així mateix
seleccionada el 2010 a "Personatges de Catalunya" i inclosa en el Volum XX de la
Història Contemparànea de Catalunya i també rebia la Placa al Mèrit Criminològic
(ADPCI), anteriorment se li va atorgar la Medalla, així com la membresía d'Honor,
igual que en diverses entitats de la Criminologia, Criminalística, Psicologia de
l'Escriptura de les que és igualment Membre d'Honor. En 2016 ha estat nomenada
Acadèmica d'Honor de la Molt Il·lustre Acadèmia Internacional de Ciències,
Tecnologia, Educació i Humanitats, de la qual el 2017 se li ha atorgat també la Creu al
Mèrit Acadèmic, i el 2018 ingressa també com Acadèmica de l'Institut Balear de la
Història.
mariluz.puente@uab.cat

Tel. 93 321.57.48 (contestador)

TV – Videos amb els Directors en la EPSI-UAB:
https://www.youtube.com/watch?v=v0Z2ObNT9fU&feature=youtu.be

Direcció EPSI-UAB:
Ilma. Sra. Montserrat Iglesias-Lucía
Directora de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral,
EPSI-UAB
Professora-doctora de l'Àrea de Dret Administratiu UAB
epsi@uab.cat

Consultar entrevista en El Periódico
http://comunicacionempresarial.net/mono_articulo.php?ida=5542&idpb=322

Consultar entrevista en Revista de Seguretat
http://www.uab.cat/web/detalle-de-noticia/dra-montserrat-iglesias-lucia-tenemos-14-promocionestrabajando-1345725661556.html?noticiaid=1345734126254

Veure entrevista en Tv - BTV
https://www.youtube.com/watch?v=Mscx0PNEW0s
https://www.youtube.com/watch?v=AgMCa-irqP4
La Dra. Montserrat Iglesias rep una menció honorífica de la Policía
http://www.uab.cat/web/detalle-de-noticia/la-dra-montserrat-iglesias-recibe-una-mencion-honorificade-la-policia-1345725661556.html?noticiaid=1345727999278

Director Honorari
L'Il·lm. Sr. Manuel Ballbé Mallol, catedràtic de
Dret Públic de la UAB, va ser el principal
fundador de l'EPSI-UAB i durant molts anys ha
estat el codirector representant del Rectorat
en el Màster de Criminalística i Màster en
Grafoanàlisi Europea UAB.

Assessor i supervisor UAB de Direcció:
Il·lm. Sr. Josep Llobet Aguado, Jurista, Magistrat-Jutge dels
Jutjats de Catalunya, professor de Dret Civil i del Departament de
Dret Privat de la Universitat Autònoma de Barcelona, així mateix
com destacat Doctor en Dret dirigeix cursos de Doctorat a la
mateixa universitat i ha representat a la UAB en la formació de
jutges i magistrats en altres països i ha estat també codirector
representant del Rectorat en els Postgraus de Ciències del
Grafisme UAB. És membre del Consell Acadèmic de l'Institut de
Ciències del Grafisme i coautor de: El deure d'informació dels contractes, Madrid,
Editorial Marcial Pons, 1996, i, Comentaris a la llei sobre condicions generals de
contractació, Madrid, Editorial Tecnos, 1999.
http://grafoanalisis.com/w_graphology_and_science.pdf

Responsable a l'Equip de Direcció EPSI dels Màsters i Postgraus
Prof. Josep Manel López, Pedagog. Coordinador de Formació Continuada EPSI-UAB
josepmanel.lopez@uab.cat epsi@uab.cat
93 581 70 42 - ext 6129
Tv-video Másters i Potsgraus de la EPSI-UAB:
https://www.youtube.com/watch?v=o0o3lduph0E&list=UUcCkf5tAiR_sY-mL2LVb9lw

Informació i Gestió Administrativa (trámits, modalitats,
terminis de matrícula, justificants per a funcionaris, etc.)
Sra. Olga Celada

93 581 74 49 -

93 581 71 91

formacio.continuada.epsi@uab.cat
olga.celada@uab.cat

epsi@uab.cat

Professorat dels programes dels Màsters i especialitats

L'equip de professors-doctors dels programes estan compostos pels citats directors
Prof. Francisco Viñals i Profª Mª Luz Puente que imparteixen i tutelen les principals
classes pràctiques, amb l'assessorament o orientació del Prof. Josep Llobet, Prof. Joan
Miquel Capell i Prof. Josep Castellà (autoritats representants de la Direcció UAB i
també de la Judicatura, l'Institut de Medicina Legal, Forces i Cossos de la Seguretat
Pública, i institucions vinculades) i el Prof. Marcos Faúndez i Prof. Joan Verdaguer
(autoritats representants de les universitats i institucions externes), tots ells amb
l'Institut de Ciències del Grafisme, l'EP i l'EPSI, vetllen pel control de qualitat i
l'excel·lència en aquesta formació. I en la coordinació de Documentoscopia pel Prof.
Jesús R. Toledano Toledano (CNP) i l'ajuda del Prof. Antonio Garrido i Prof. Justiniano
Fernández (Guàrdia Civil) amb l'assessorament del Prof. Pere Campoy, i la també la
ajuda del Prof. Lluís Duque (Comissaria de Malgrat); en la coordinació de Dret Aplicat
per la Magistrada-Jutge, Profª Mònica Cervetó, tenint també en la consideració de
Professor Honorari al magistrat jutge Josep Naval, professor dels primers cursos,
lamentablement mort; i en la coordinació de Grafopsicologia Educativa per la Profª
Mª Lin Pérez-Calvo Soler amb l'ajuda de la professora de Reeducació grafoescritural
Pilar Mèlich, Profª Mònica Gallerani i Profª Ana López, i l'assessorament del Prof. José
Domínguez Lleó, i en la coordinació de Grafopsicologia en RRHH per la Profª Eva
Miñana, amb l'ajuda de la Profª Núria Segarra, i en Grafopsicologia Creativa la Profª
Dolors Mora, i en Tècniques Projectives Gràfiques la Profª Teresa Pont.
Així mateix intervenen tant de forma presencial o en la preparació o organització,
professors tant nacionals com estrangers, designats per l'Institut de Ciències del
Grafisme - Consell Institucional de Professors i Directors de Laboratoris de Ciències
Forenses - Coordinació de Criminalistes i Perits Judicials de les Escoles de pràctica
Jurídica, Doctorat i Postgrau de Catalunya, per acord amb diverses entitats
professionals com l'Agrupació de Grafoanalistas Consultius d'Espanya, Associacions
de Perits Cal·lígrafs, documentoscòpia i Perits Judicials en Propietat Intel·lectual i
Industrial, i Associacions de Criminòlegs i de Criminalistes i International Police
Association, amb l'especial suport del Prof. Braulio Revilla i el seu equip de direcció
de la ADPCI que també assessoren en els Màsters, com el Prof. JM Ivars i el Prof. F.
González en representació de les entitats cívico-militars.

Ha estat important per als programes ara la participació de la Profª Anne Marie
Nauer de la Universitat de Zuric com a continuadora del Prof. Joseph Seiler que en
vida va donar sempre el seu total suport als nostres estudis i va fer importants
aportacions de l'Escola Alemanya, francesa i Suïssa; el seminari que va impartir el
jutge i Cap de Laboratori de Grafística de Medellin i professor de la universitat
d'Etiòpia Prof. Luis Gonzalo Velasquez Posada, els seminaris impartits pel Prof. Pedro
José Foglia de la Universitat Catòlica Argentina i Universitat de la Policia Federal, o el
Seminari sobre tauleta digital de la Profª Sara Rosenblum de la Universitat de Haifa,
les ponències de Cloenda del Prof. Dor Gauthier del Canadà, la col·laboració
bibliogràfica de la Profª N. Boille, l'assessorament del Prof. P. Cristofanelli, així com
altres destacats investigadors de prestigi internacional.

Entre els professors visitants i col·laboradors, cal destacar diversos grups de treball
que són tutelats per ajudants de zona: entre ells comptem amb la Comissionada de
l'AGC d'Espanya a Euskadi Profª Rosa Ortiz Ciges, la Comissionada de l'AGC d'Espanya
a Madrid, Profª Mª Ángeles Arteaga i el seu equip, i altres comissions de l'AGC
d'Espanya i l'Associació Professional de Pèrits Cal·lígrafs de Catalunya, en acord amb
l'ICG que s'estableixen segons necessitats dels programes i també a Catalunya o en
diverses zones de Espanya i estranger i en ocasions per a programes o seminaris
complementaris dels Màsters, com s'ha produït amb la Profª Angela Miele, Prof.
Silvio Lena, Profª Anna Martorell, Prof. Virginia Trèmols, Prof. Carles Alós, Prof.
Joaquim Serrabona, Prof . Silvia Castañé, el Prof. F. del Rio, Prof. Jordi Vives, Prof.
Josep Mª Oliver, Prof. Manel Cruz i Prof. Jaume Llonch, Prof. Josep Juan Buixeda i la
Profª Miriam Valldeperes, el Prof . Jordi Morera, la Profª Carme Giménez, la Profª
Ana Abad, Prof. Emil Edissonov, Prof. Florencio Molina, Profª Elizabeth Arias, Profª
Betlem Roig, Prof. Roderic Moreno, Profª Profª Maria Rifà, Prof.ª Àfrica Fuentes,
Profª Mònica Oliver, Profª Rosa Klein, Profª M. Cruz Baró, Profª Sandra de
Sancristóbal, Profª Olga Hernández, Profª C. Juliana, Profª M. Carrasco,, i altres
col·laboradors com Prof. A. Caletrío, Prof. A. Miralpeix, Prof. R. Arús, Prof. S. Queralt,
Prof. A. Borràs, Prof. A. Martínez, Profª Carme Martínez, Institut de Cultura de
l'Ajuntament de Barcelona, Gabinet Grafo, i professors visitants i col·laboradors
d'altres universitats europees i americanes que realitzen funcions d'Assessor).

Altres destacats col·laboradors en l'organització del Màster són els responsables de
Policia i facultatius de Policia Científica amb àmplia experiència judicial i també en la
formació de policies locals i autonòmiques, Magistrats-Jutges dels Tribunals de
Catalunya i Criminalistes l'Institut de Medicina Legal. Cal també citar els companys
d'organització de l'Escola de Pràctica Jurídica i de Doctorat i formació Continuada de
la UAB, als reporters gràfics que també ajuden altruistament en els reportatges de la
Revista ICG: Núria Sánchez Lazcano i Esteve V, així com el equip de Tècnics de Casa de
Convalescència i Cristóbal Martínez com a responsable de Seguretat.
Amb un record especial per antics col·laboradors que també majoritàriament i en la
mesura de les seves possibilitats segueixen ajudant o donant suport en la distància
(per canvi de destinació o circumstàncies) com el Prof. Ferran Salvador 1er Cap de
Criminalística del CME, Prof. Josep Lluís Torres 1er Cap de Divisió de Policia Científica
del CME, Profª Francina Alsina, Prof. Severiano Martínez, Prof. Alberto Fernández
Miñones, Prof. Victor Cosialls, Prof. Tomàs Bernal, Prof. Joan Soler, Prof. Joan
Guinovart, Prof. Josep Sadurní Villaronga, Prof. Palmiro Viñas, Prof. Antonio Ruiz,
Profª Ana Carulla, Profª Pilar Udina, Profª Marisa Ibertti, Prof. José Jordi Guerrero,
Prof. José Perales, Prof. Josep Verdaguer, Prof. M. Landero, Prof. A . Soto, Prof. Jesús
V. García, Profª Montserrat Mira, Prof. Carles Quílez, Profª Leticia Marco, Profª Elena
Ehrlich, Prof. M. Moreno, Profª L. Perinat, Profª S. Cerro, Prof. Francisco Tortosa, així
com els catedràtics jubilats Prof. S . Estaún, Prof. J.M. Tous, Prof. V. Cortés; la nostra
Coordinadora-Tècnica inicial Jenifer Lahoz advocada penalista, i la recentment
jubilada Rosa Custó, i així mateix homenatjant al propi temps als lamentablement ja
morts Prof. Jaume Tutusaus i Josep Mª Vázquez Moya.
Consultar reportatge gràfic dels 20 anys de Ciències del Grafisme
i Criminalística a la UAB
1ª Parte: http://grafoanalisis.com/ICG.-16-20aniv-grafol.UAB-1.pdf
2ª Parte: http://grafoanalisis.com/ICG.-016-20aniv-grafol.UAB-2.pdf
3ª Parte: http://grafoanalisis.com/ICG.-016-20aniv-grafo.UAB-3.pdf
4ª Parte: http://grafoanalisis.com/ICG.-016-20aniv-grafol.UAB-4.pdf
Pàgines web relacionades amb el programa:
www.grafologiauniversitaria.com

www.grafoanalisis.com

Universitat Autònoma de Barcelona

MÀSTER EN GRAFOANÀLISI EUROPEA

GRAFOANALISTA FORENSE
(Peritatge Grafopsicològic)

Crèdits ECTS, amb validesa en tota la Unió Europea
Curs 2018 -2019
El programa a més d'acreditar aquesta Diplomatura de Postgrau del Màster
en Grafoanálisis Europeo de la UAB
inclou
-Diploma propi de l'ICG com a:
FACULTATIU-PROFESSOR DE PERITATGE GRAFOPSICOLÒGIC, GRAFOANÀLISI,
GRAFOPATOLOGIA I TESTS PROJECTIUS GRÀFICS
I l'acreditació (Certificat-Diploma) de les següents ESPECIALITATS:
-GRAFOANÀLISI INFORMATITZAT
-GRAFOPATOLOGIA, GRAFOLOGIA MÈDICA I FORENSE
-GRAFOLOGIA EDUCATIVA
-GRAFOLOGIA EN RECURSOS HUMANS
-GRAFOLOGIA TIPOGRÀFICA, DIGITAL I DEL DISSENY
-TÈCNIQUES EXPRESSIVES, GRÀFIQUES I PROJECTIVES
Informació: Sra. Olga Celada (Informació i Gestió Administrativa):
93 581 74 49 - 93 581 71 91
formacio.continuada.epsi@uab.cat olga.celada@uab.cat
Campus de la UAB a Barcelona: Recinte de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, “Casa de Convalescència” c. Sant
Antoni Ma Claret, 171 (cantonada amb c. Sant Quintí) 08041 Barcelona (Spain)

www.grafologiauniversitaria.com

Presentació

La grafopsicologia, psicologia de l'escriptura o grafoanàlisi, consisteix en l'estudi i
aplicació del conjunt de tècniques grafològiques avançades orientades a una
interpretació científica de la personalitat per l'escriptura manuscrita i de manera
auxiliar pel gargot i el dibuix. Amb un diagnòstic de personalitat per Grafoanàlisi pot
obtenir-se el percentil de predominant de temperament, combinacions
caracterològiques i de valor psicoanalític i redactar un informe complet sobre
característiques psicosomàtiques, volitiu-morals i intel·lectuals i mentals de la grafia
examinada.
La Grafologia científica té una llarga història de validació a Europa (principalment a
les universitats alemanyes, suïsses i italianes) i els sorprenents resultats verificats per
les institucions judicials i organismes empresarials fan que cada vegada siguin més els
titulats i professionals d'àmbits interdisciplinaris que s'interessen al Grafoanàlisi per
disposar d'un mitjà efectiu d'anàlisi garantit per la metodologia clínica recolzada des
dels seus principis per l'àmbit mèdic.
Aquest programa original de la UAB va dirigit a tota persona vinculada a l'àrea de les
relacions humanes que a més d'adquirir una sòlida base en grafopsicología, pretengui
especialitzar-se en les citades tècniques grafoanalítiques com a instrument pràctic de
diagnòstic caracterològic i de personalitat, amb especial aplicació patològica i
criminològica (àmbit policial i judicial: desaparicions, abusos sexuals, violència i
maltractaments, assetjament moral, suïcidi, etc.), així com biogràfic, però sense
renunciar a noves aplicacions com són l'assessorament en tipografies i dissenys de
publicitat i màrqueting per a organitzacions i empreses, així com altres derivacions de
la grafologia digital.

Consultar: "Los primeros Laboratorios oficiales de Grafología en España":
http://grafoanalisis.com/ICG-12-PrimerosLab.OficialesGrafol..pdf

Destinataris

Antropòlegs, Metges, Psiquiatres, Psicoterapeutes, experts en art-teràpia, Pedagogs,
Psicòlegs, Directius i responsables de RRHH, treballadors socials, diplomats en
Infermeria, Criminòlegs, Detectius titulats, professors, pedagogs, educadors,
Criminalistes i Perits Judicials, Responsables i Especialistes de la Seguretat Pública i
Privada, Escriptors-Periodistes, Biògrafs, Guionistes de cinema-tv, Assessors de
Màrqueting i de campanyes polítiques.
S'exigeix titulació acadèmica de Grau o equivalent, però prèvia acceptació pels
Directors del programa podran accedir excepcionalment persones que pel seu
currículum professional o titulació estrangera no legalitzada, justifiquin el seu interès
per realitzar el programa; en aquest cas, superat el programa rebran únicament la
certificació d'haver cursat la Diplomatura de Postgrau, amb les hores, assignatures i
crèdits obtinguts

Entre els nostres distingits alumnes comptem amb notaris, jutges, advocats,
procuradors, presidents i membres d'associacions de perits judicials, metges
forenses, Comissaris i Inspectors de Policia, especialistes de Policies Locals i
Autonòmiques, Oficials d'Exèrcits estrangers, Consultors de RRHH, Professors,
periodistes d'Investigació i documentalistes, fins i tot algun Diputat del Parlament
de Catalunya

Veure reportatge gràfic com a exemple dels reeixits alumnes d'aquestes
especialitats de la UAB:

http://grafoanalisis.com/ICG-17-revista-Reyes-2parte.pdf

Contingut bàsic del Programa

LA GRAFOANÀLISI INFORMATITZADA

-GRAFOPATOLOGIA, GRAFOLOGIA MÈDICA I FORENSE

- -GRAFOLOGIA EDUCATIVA

-GRAFOLOGIA EN RECURSOS HUMANS

-GRAFOLOGIA TIPOGRÀFICA, DIGITAL I DEL DISENY

-TÈCNIQUES EXPRESSIVES, GRÀFIQUES I PROJECTIVES

Els alumnes inicien el curs treballant amb mostres que totes elles tenen els seus
historials de casos reals. Reunits en els grups que ells mateixos estableixen, van
classificant les mostres, primer per cronologia o edats, per l'ambient gràfic, per la
Grafonomia, el ritme, fins a poder aplicar la metodologia grafoanalítica de
puntuacions al tant per cent i poder obtenir la combinació de temperament i
caràcter, les funcions psíquiques, l'actitud vital, la predominant de components
masculí o femení de la personalitat, les predominants de tipus de l'Anàlisi
Transaccional: Pare, Pare Crític, Pare Nutritiu, Adult, Petit Professor, Nen Adaptat,
Nen Adaptat Rebel , Nen Adaptat Submís, Nen Lliure, i poder confeccionar l'informe
de personalitat, amb les consideracions ja siguin per l'àmbit de l'edat evolutiva, de
RRHH, de la Grafopatologia, de la Criminologia-Policia-judicial.
La Grafoanàlisi és un sistema integrador: http://www.grafoanalisis.com/grafoanalisis.pdf

Exemple TAG-test Viñals & Puente:
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxyZ
XZpc3RhaWNnfGd4OjMyODI1MWZhMmE4MjNmYjg
Exemple de Grafología Criminal-Forense:
http://www.grafoanalisis.com/perfil_pederastas.pdf
Exemple Grafologia Educativa:
http://grafoanalisis.com/ICG-14-lynn-grafologia-infantil.pdf
Exemple Grafologia tipogràfica, digital i del diseny:
http://grafoanalisis.com/z_psicologia_escritura-tipografica.pdf
Exemple Test Expressius Gràfics:
http://grafoanalisis.com/z_PMK_y_Grafoanalisis.pdf
Antecedents de la Grafologia Universitària a Espanya:
http://www.grafoanalisis.com/miralopez_wolff_UAB.pdf
Líneas d' Investigació en les que participen els alumnes
http://www.grafologiauniversitaria.com/grupos_investigacion.htm

Objectius del programa
L'objectiu proposat per la Universitat Autònoma de Barcelona és proporcionar una
preparació didàctica intensiva que permeti el coneixement d'aquesta especialitat i la
competència per a la seva aplicació pràctica.
L'alumne aprendrà a utilitzar l'anàlisi de l'escriptura i de forma complementària
altres proves, test o gestos gràfics, mitjançant unes metodologies sistemàtiques
específiques com a eines per aprofundir en el coneixement de l'individu des de
l'enfocament de la personalitat, relacional, patològic i criminològic, això és, se li
facilitaran per a cada cas, instruments eficaços per al coneixement de la persona a
través dels paràmetres de l'expressió gràfica, mitjançant unes tècniques
suficientment validades, resultat de l'esforç d'unificar les Escoles Europees (francesa,
alemanya, suïssa, italiana) , amb especial incidència en les tècniques grafoanalítiques
derivades de l'Escola Espanyola fundada per Augusto Vels i desenvolupada
actualment pels professors Viñals i Puente.

Crèdits europeus ECTS
30 crèdits europeus ECTS (sistema europeu de transferència de crèdits) amb
equivalència a 750 hores repartides en docència (150) + pràctiques-exercicis i treballs
de classe + tutoria virtual (150) + estudi-treball personal de l'alumne, investigació,
consulta biblioteca, pràctiques o treball relacionat amb la matèria, etc.

Dies - horari
Divendres de 17 h. a 21 h. (Inici: 25 Gener 2019, es respecten els períodes de
vacances de Setmana Santa i estiu. Final: octubre 2019) El curs és presencial, però
està en estudi la possibilitat d'aplicar un projecte semi-presencial per a alumnes
d'alguna zona allunyada de Catalunya que puguin acreditar una dilatada experiència
en la professió i on la UAB pugui facilitar una tutoria personalitzada.

Lloc
Edifici Històric "Casa de Convalescència" Recinte Hospital de Sant Pau, c. Sant Antoni Mª Claret, 171, cant. c.
Sant Quintín 08041 BARCELONA. Aules condicionades ergonòmicament i amb aparells de projecció.
Biblioteca, cafeteria, etc

Per veure la pàgina de "Casa de Convalescència"
http://www.uabcampus.cat/ca/casa-convalescencia.php
Accesos a Casa Convalescència
En metro
Línea amarilla-groga (L4) – estació Guinardó – Hospital de Sant Pau
Línea azul-blava (L5) – estació Sant Pau – Dos de Maig
En autobús
Números: 19, 20, 45, 47, 50, 51, 117, 192 y H8.
Per el GPS
Introduïr las seguents coordenades:
Latitud: 41.413702 (41° 24' 49.33'' N)
Longitud: 2.177482 (2° 10' 38.94'' E)
Desde l'aeroport
Tren + Metro: En l'estació de RENFE, agafar el tren fins Sants-Estació. En l'estación de Sants, agafar
la línea blava (L5) del Metro fins l'estació Sant Pau – Dos de Maig.
Bus + Metro: Fora de la terminal de l'aeroport, agafar l'AEROBUS fins la Plaza de Catalunya, dirigirse a la Plaza Urquinaona i agafar la línea groga (L4) del Metro fins l'estació Guinardó – Hospital de
Sant Pau.

Pre-inscripció

Posar-vos en contàcte amb la Sra. Olga Celada
(Informació i Gestió Administrativa):

93 581 74 49 -

93 581 71 91

formacio.continuada.epsi@uab.cat

olga.celada@uab.cat

Matrícula
Oberta matrícula
Posar-vos en contàcte amb la Sra. Olga Celada (Informació i Gestió Administrativa):

93 581 74 49 -

93 581 71 91

formacio.continuada.epsi@uab.cat

olga.celada@uab.cat

Preu
1980.-Euros. El pagament de la matrícula pot realitzar-se en dos terminis, i fins i tot
amb més terminis i finançat amb un interès mínim * parlar amb la Sra. Olga Celada
93 581 74 49 - 93 581 71 91 formacio.continuada.epsi@uab.cat
olga.celada@uab.cat
(*): Si es fa el pagament en un sol cop hi ha un 3% de descompte, o bé es pot realitzar en dos pagaments, el
60% a l'inici de curs i el 40% al cap de dos mesos. A partir de tres pagaments o més la UAB ofereix el
finançament a través del Banc Sabadell (p. Ex: si es fracciona la matrícula en cinc pagaments al B. Sabadell
cobra una comissió d'1%, i en el cas de nous pagaments el Banc cobra una comissió del 2.5%).
L'alumne pot matricular-se primer en un postgrau (1980.-Euros), després en l'altre (és indistint l'ordre,
malgrat que s'aconsella començar pel 1er curs) i finalment en el tràmit final de treball de Màster.

La matrícula inclou a més del material docent, llibres, DVD, i seminaris extraordinaris
inclosos en el programa, la Certificació Acadèmia Personal que val com a títol i és la
que s'aporta per als qui es presenten a oposicions o concursos de merits davant
l'Administració Pública, a més inclou els Diplomes i acreditacions de caràcter
professional de l'ICG i entitats col·laboradores, així com el Diploma i Carnet
professional en cas de apuntar-se a la Associació professional de Perits Cal·lígrafs de
Catalunya, la quota està subvencionada mitjançant l'ICG per als titulats d'aquest
màster-Diplomatura de Postgrau.

Drets
Status d'alumne de postgrau de la UAB, Carnet-document acreditatiu, accés a
biblioteques i recepció de tot el material docent

Material docent, apunts, llibres i DVD's

Durant el curs es subministre important material consistent en apunts, mostres
d'estudi, plantilles mil·limètriques, sistemes informatitzats, DVD, articles, notícies,
informacions-bases de dades i bibliografia especialitzada. També es facilitaran
seminaris en suport digital.
Important: L'ICG facilitarà mitjançant la seva biblioteca, tota la bibliografia del
programa, inclosa la dels directors-autors F. Viñals i MªL Puente, i també de consulta
de l'especialitat, això mitjançant préstec personal de la majoria d'obres.

Tutoria
A més de la tutoria presencial, s'incorpora una tutoria virtual de suport per la qual es
va facilitant tota la informació i documentació com si a més de presencial el
programa tingués la modalitat en línia, la qual complementa la formació presencial

Evaluació
Contínua (l'alumne haurà de realitzar el nombre d'Exercicis o treball d'investigació, a
més dels dictàmens que se li encarreguem individualment o en grups de treball, fins
aconseguir el nivell suficient per a la consideració de apte.

Garantia de Qualitat
La Universitat Autònoma de Barcelona és una Universitat de caràcter Públic per tant
oficial a l'Estat Espanyol, sent la primera a aquest Màster, al propi temps una de les
universitats més importants d'Europa. L'efectivitat d'aquesta formació pràctica
avalada per les 20 promocions anteriors, ha merescut diverses felicitacions i
mencions per part dels òrgans judicials pels excel·lents dictàmens i intervencions dels
perits criminalistes acreditats per la UAB, amb especial consideració de la Policia
Científica del Cos de Mossos d'Esquadra, de l'Ertzaintza i de la Policia Foral de
Navarra que han confiat a aquesta universitat la formació dels seus principals
responsables i pioners especialistes en Criminalística, Perícia Cal·ligràfica Judicial i
Peritatge Grafopsicològic. És indubtable que la professió de Criminalista ha assolit un
notable prestigi gràcies a les excel·lents intervencions dels seus titulats per la UAB
L'ICG (Institut de Ciències del Grafisme) del Consell Institucional de Professors i
Directors de Laboratoris de Ciències Forenses - Coordinació de Pèrits Judicial i
Criminalistes de les Escoles de Pràctica Jurídica, Doctorat i Postgrau de Catalunya, així
com la Societat Científica de Doctors i Màsters en Grafoanàlisi, Grafística i
Documentoscopia i altres entitats co-organitzadores i participants, faciliten així
mateix la doble garantia de qualitat en aquesta formació.

Exemple d'èxits en què ha participat el Màster:
Veure a TVE la 2, Cas Ana Permanyer:
http://www.rtve.es/alacarta/videos/ciencia-forense/ciencia-forense-casopermanyer/3416120/
l'avantatge de la formació prosencial

http://grafoanalisis.com/S.Jordi-14-On-Line.pdf

Títol, Diplomes i Certificats que s'expedeixen a l'alumne
Un cop aprovat el curs a l'alumne se li expedeixen les credencials consistents en:
Document acadèmic de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral de la Universitat
Autònoma de Barcelona, on es fa constar que ha superat en aquest cas el programa
de GRAFOANALISTA FORENSE, amb les assignatures, hores i crèdits. La Certificació
Acadèmica Personal lliurada gratuïtament per la UAB per mediació de l'Escola de
Prevenció i Seguretat Integral val com a títol, però si l'alumne ho desitja podrà
sol·licitar el títol de la Diplomatura de Postgrau de la Universitat Autònoma de
Barcelona (s'adjuntaran les instruccions a seguir i la taxa que s'haurà d'abonar a
l'Escola de Postgrau).
Així mateix l'Institut de Ciències del Grafisme-Consell Institucional de Professors i
Directors de Laboratoris de Ciències Forenses, com a entitat coorganitzadora del
programa i amb les altres entitats col·laboradores, expedeix a tots els alumnes
titulats un Diploma propi com Facultatiu-professor de PERITATGE GRAFOPSICOLÒGIC,
GRAFOANÀLISI , GRAFOPATOLOGÍA i TESTS PROJECTIUS GRÀFICS en reconeixement
del valor especial d'aquests estudis que formen part del Màster en Grafoanàlisi
Europea, fent-ho constar també, i lliurant així mateix els Certificats-Diploma de les
següents especialitats:
-GRAFOANÁLISIS INFORMATITZAT
-GRAFOPATOLOGÍA, GRAFOLOGIA MÈDICA I FORENSE
-GRAFOLOGÍA EDUCATIVA
-GRAFOLOGÍA EN RECURSOS HUMANS
-GRAFOLOGÍA TIPOGRÀFICA, DIGITAL I DEL DISSENY
-TÈCNIQUES EXPRESSIVES, GRÀFIQUES I projectives
L'alumne que hagi realitzat aquest curs pot exercir lliurement la professió de
Grafoanalista. Els presents estudis estan també reconeguts com a suficients per a
poder sol·licitar l'ingrés i obtenir el Diploma i carnet professional de l'Agrupació de
Grafoanalistas Consultius d'Espanya

Títol de Màster
L'alumne que hagi cursat el postgrau de grafoanalista FORENSE (Peritatge
Grafopsicològic) i el postgrau de PERIT CAL·LÍGRAF JUDICIAL, GRAFÍSTICA,

DOCUMENTOSCÒPIA I SOCI-LINGÜÍSTICA FORENSE pot matricular-se en el tràmit de
10 crèdits (presentació d'un treball) i obtenir el títol de MASTER A GRAFOANÀLISI
EUROPEU, GRAFÍSTICA, GRAFOPATOLOGÍA I GRAFOLOGIA FORENSE. (Amb crèdits
Europeus)
Veure reportatge gràfic del dia de lliurament d'acreditacions als titulats:
http://grafoanalisis.com/icg-12-ClausuraPERI-GRAFO_012.pdf

En què capacita aquest títol de Grafoanalista Forense
-Exercici lliure de la professió de Grafoanalista, assessorant o realitzant informes
grafopsicològics o grafoanalíticos per a particulars, organitzacions o empreses,
gabinets de RRHH, gabinets de medicina-psicologia.
Consultoria i Formació en les especialitats de la Grafoanàlisi.
Específicament el títol també capacita per intervenir com a Pèrit Judicial:
Consultar: "El Grafoanalista Forense en la actualidad":
http://grafoanalisis.com/ICG-M.-3.-El-Grafoanalista-Forense.pdf
http://grafoanalisis.com/ICG-M.-3.-cat-Grafoanalista-Forense.pdf (versión en catalán)

-Capacitat professional per ser designat pels Jutjats i Tribunals com a Pèrit Judicial
Grofoanalista especialista en Peritatge Grafopsicològic. El titulat ha adquirit una
formació metodològica de les tècniques grafoanalítiques que el converteixen en un
professional capaç d'emetre informes sobre personalitat amb obtenció percentil de
les combinacions temperamentals i caracterològiques mitjançant l'estudi del
grafisme (escriptura i de manera auxiliar el dibuix) tant privats com en qualsevol
procediment judicial on sigui designat per part legítima o directament per
l'Administració de Justícia (només els titulats per la UAB tenen un reconeixement
especial per part de l'AGC d'Espanya i són emparats pel Consell Institucional de
Professors i Directors de Laboratoris de Ciències Forenses i altres entitats en conveni
amb l'Institut de Ciències del Grafisme).
-Capacitat professional per emetre informes de Grafopatologia. El titulat està
capacitat per verificar les alteracions grafoescripturals i poder indicar les modalitats
de possibles anomalies psicofísiques que reflecteixen.

-Capacitat professional per emetre dictàmens de Grafologia Criminològica. El titulat
és capaç de detectar possibles tendències grafopsicològiques que serveixin de suport
a la prova judicial, identificar perfils i donar orientació als investigadors de la
seguretat pública i privada en les mostres gràfiques que poden disposar en el procés
d'una investigació.
-Avaluació de les condicions i capacitats de l'autor d'un escrit. El titulat és capaç
d'informar sobre l'aparició d'elements grafoescripturals demostratius de la manca
d'idoneïtat per a la consideració relativa a la capacitat o voluntat del que ha escrit,
dirigit a la seva valoració judicial.
-Valoració de la possible violència en denúncies per maltractament. El titulat és capaç
d'informar sobre l'agressivitat detectada mitjançant l'estudi de les mostres gràfiques.
-Capacitat per informar sobre la intencionalitat i possibles dubtes de veracitat en el
contingut respecte de l'autor d'un escrit. El titulat és capaç de poder extreure en
l'anàlisi de paràmetres de l'escriptura i del contingut, elements emocionals,
contradictoris i d'alteració, indicatius d'un sentiment contrari a la seva expressió
escrita.

Borsa de Treball

El programa col·labora amb borses de treball facilitant informació als alumnes sobre
ofertes de treball i gestions de suport a la presentació de les seves candidatures,
alhora que incorpora la possibilitat de conveni en pràctiques en casos en què
l'alumne trobi un gabinet o empresa que vulgui contractar-lo.
Un cop obtinguda la titulació, l'alumne pot ingressar en el torn d'ofici que presenta al
Departament de Justícia l'Associació Professional de Perits Cal·lígrafs (els titulats UAB
estan subvencionats pel ICG en la seva quota d'ingrés).
Així mateix l'ICG i les entitats en conveni promouen la contractació de titulats per la
UAB, des de 2010-2013 diverses organitzacions han contractat a Perits Cal·lígrafs
Judicials UAB per al control de vots en les convocatòries d'eleccions.

Direcció-Coordinació
Directors fundadors-autors del programa
Prof. Francisco Viñals i Carrera, Jurista, criminalista i
grafoanalista, especialitzat en psicoanàlisi i AT, Condecorat
amb Placa-Creu de Primera Classe (COMM) pel Ministeri de
Defensa pels seus treballs destacats com a professor i assessor
de l'Estat Major, on se li va encomanar durant la Transició
Espanyola de la responsabilitat de les Anàlisis d'Escrits i
Documents (RRHH, Grafologia forense, Sociolingüsitica,
Grafística i Documentoscopia) i membre d'Honor de les
institucions cívic-militars en pro de la cultura de Defensa per a
la Justícia Social i la Pau Mundial; és així mateix professor
doctor de l'Associació Mundial de Juristes (organització per a la Pau Mundial). En
1993 va fundar l'especialitat de Perícia Cal·ligràfica Judicial en l'Institut de
Criminologia i Càtedra de Dret Penal de la Universitat Complutense, Secció Delegada
a Còrdova, traslladant aquests estudis en 1996 a la UAB, Escola de Pràctica Jurídica Escola de Doctorat i Formació Continuada, actualment Escola de Postgrau. Pertany a
International Police Association i també ha estat professor de l'Escola de Policia de
Catalunya. Se li ha designat com a ponent per a la valoració de projectes de
programes d'aquestes especialitats en altres universitats públiques. Ha col·laborat en
diverses propostes i alternatives de projectes de Llei, a més, com a comissionat
institucional per a la formació en criminalística i ciències del grafisme assessora a
altes instàncies internacionals, alhora que ha aconseguit amb les seves intervencions
important jurisprudència respecte a la valoració de les autofalsificacions i també
sobre la consideració de la signatura forçada. El 2003 per l'aportació social del seu
treball va ser seleccionat en "Personatges de Catalunya" i inclòs en el Volum XIII de la
Història Contemporània de Catalunya. Entre altres distincions, ha estat nomenat
Membre d'Honor, Placa i Medalla de la ADPCI. En 2014 rep una Menció Honorífica de
l'Excm. Ajuntament de Manresa pel seu assessorament a la Direcció de Policia. En
2016 ha estat nomenat Acadèmic d'Honor de la Molt Il·lustre Acadèmia Internacional
de Ciències, Tecnologia, Educació i Humanitats, de la qual el 2017 se li ha atorgat
també la Creu al Mèrit Acadèmic, i el 2018 ingressa també com a Acadèmic de
l'Institut Balear de la Història.
francisco.vinals@uab.cat

Tel. 93 321.57.48 (contestador)

Profª Mariluz Puente Balsells, Antropòloga, criminalista,
investigadora científica, especialitzada en perícia forense per
l'Escola de Medicina Legal de la Universitat Complutense, en
grafopsicología per la Universitat Pontifícia de Salamanca i en
Serveis d'Intel·ligència per la UB. És coautora amb F. Viñals de la
principal bibliografia universitària en Grafoanàlisi, Grafística i
Documentoscòpia. Professora de Tecnologia de la Seguretat
Documental a l'Escola de Prevenció i de Seguretat Integral UAB; així mateix és Directora Acadèmica de l'Institut de Ciències
del Grafisme, directiva del Consell Institucional de Professors i
Directors de Laboratoris de Ciències Forenses i de la Coordinació de Criminalistes i
Perits Judicials dels Escoles de Pràctica Jurídica, Doctorat i Postgrau de Catalunya,
Vicepresidenta 1a de la agrupació de Grafoanalistas Consultius d'Espanya, Medalla al
Mèrit Criminològic, Membre d'Honor de l'Institut d'Investigacions en Psicologia de
l'Escriptura de l'Argentina, Corresponsal d'AGI, directora de la revista-anuari
"Grafoanàlisi". Anteriorment a més de redactora de diversos mitjans ha exercit com a
professora de Ciències de la Informació i professora adscrita al Col·legi Oficial de
Doctors i Llicenciats en Filosofia, Lletres i Ciències de Catalunya. Ha estat així mateix
seleccionada el 2010 a "Personatges de Catalunya" i inclosa en el Volum XX de la
Història Contemparànea de Catalunya i també rebia la Placa al Mèrit Criminològic
(ADPCI), anteriorment se li va atorgar la Medalla, així com la membresía d'Honor,
igual que en diverses entitats de la Criminologia, Criminalística, Psicologia de
l'Escriptura de les que és igualment Membre d'Honor. En 2016 ha estat nomenada
Acadèmica d'Honor de la Molt Il·lustre Acadèmia Internacional de Ciències,
Tecnologia, Educació i Humanitats, de la qual el 2017 se li ha atorgat també la Creu al
Mèrit Acadèmic, i el 2018 ingressa també com Acadèmica de l'Institut Balear de la
Història.
mariluz.puente@uab.cat

Tel. 93 321.57.48 (contestador)

TV – Videos amb els Directors en la EPSI-UAB:
https://www.youtube.com/watch?v=v0Z2ObNT9fU&feature=youtu.be

Direcció EPSI-UAB:
Ilma. Sra. Montserrat Iglesias-Lucía
Directora de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral,
EPSI-UAB
Professora-doctora de l'Àrea de Dret Administratiu UAB
epsi@uab.cat

Consultar entrevista en El Periódico
http://comunicacionempresarial.net/mono_articulo.php?ida=5542&idpb=322

Consultar entrevista en Revista de Seguretat
http://www.uab.cat/web/detalle-de-noticia/dra-montserrat-iglesias-lucia-tenemos-14-promocionestrabajando-1345725661556.html?noticiaid=1345734126254

Veure entrevista en Tv - BTV
https://www.youtube.com/watch?v=Mscx0PNEW0s
https://www.youtube.com/watch?v=AgMCa-irqP4
La Dra. Montserrat Iglesias rep una menció honorífica de la Policía
http://www.uab.cat/web/detalle-de-noticia/la-dra-montserrat-iglesias-recibe-una-mencion-honorificade-la-policia-1345725661556.html?noticiaid=1345727999278

Director Honorari
L'Il·lm. Sr. Manuel Ballbé Mallol, catedràtic de
Dret Públic de la UAB, va ser el principal
fundador de l'EPSI-UAB i durant molts anys ha
estat el codirector representant del Rectorat
en el Màster de Criminalística i Màster en
Grafoanàlisi Europea UAB.

Assessor i supervisor UAB de Direcció:
Il·lm. Sr. Josep Llobet Aguado, Jurista, Magistrat-Jutge dels
Jutjats de Catalunya, professor de Dret Civil i del Departament de
Dret Privat de la Universitat Autònoma de Barcelona, així mateix
com destacat Doctor en Dret dirigeix cursos de Doctorat a la
mateixa universitat i ha representat a la UAB en la formació de
jutges i magistrats en altres països i ha estat també codirector
representant del Rectorat en els Postgraus de Ciències del
Grafisme UAB. És membre del Consell Acadèmic de l'Institut de
Ciències del Grafisme i coautor de: El deure d'informació dels contractes, Madrid,
Editorial Marcial Pons, 1996, i, Comentaris a la llei sobre condicions generals de
contractació, Madrid, Editorial Tecnos, 1999.
http://grafoanalisis.com/w_graphology_and_science.pdf

Responsable a l'Equip de Direcció EPSI dels Màsters i Postgraus
Prof. Josep Manel López, Pedagog. Coordinador de Formació Continuada EPSI-UAB
josepmanel.lopez@uab.cat epsi@uab.cat
93 581 70 42 - ext 6129
Tv-video Másters i Potsgraus de la EPSI-UAB:
https://www.youtube.com/watch?v=o0o3lduph0E&list=UUcCkf5tAiR_sY-mL2LVb9lw

Informació i Gestió Administrativa (trámits, modalitats,
terminis de matrícula, justificants per a funcionaris, etc.)
Sra. Olga Celada

93 581 74 49 -

93 581 71 91

formacio.continuada.epsi@uab.cat
olga.celada@uab.cat

epsi@uab.cat

Professorat dels programes dels Màsters i especialitats

L'equip de professors-doctors dels programes estan compostos pels citats directors
Prof. Francisco Viñals i Profª Mª Luz Puente que imparteixen i tutelen les principals
classes pràctiques, amb l'assessorament o orientació del Prof. Josep Llobet, Prof. Joan
Miquel Capell i Prof. Josep Castellà (autoritats representants de la Direcció UAB i
també de la Judicatura, l'Institut de Medicina Legal, Forces i Cossos de la Seguretat
Pública, i institucions vinculades) i el Prof. Marcos Faúndez i Prof. Joan Verdaguer
(autoritats representants de les universitats i institucions externes), tots ells amb
l'Institut de Ciències del Grafisme, l'EP i l'EPSI, vetllen pel control de qualitat i
l'excel·lència en aquesta formació. I en la coordinació de Documentoscopia pel Prof.
Jesús R. Toledano Toledano (CNP) i l'ajuda del Prof. Antonio Garrido i Prof. Justiniano
Fernández (Guàrdia Civil) amb l'assessorament del Prof. Pere Campoy, i la també la
ajuda del Prof. Lluís Duque (Comissaria de Malgrat); en la coordinació de Dret Aplicat
per la Magistrada-Jutge, Profª Mònica Cervetó, tenint també en la consideració de
Professor Honorari al magistrat jutge Josep Naval, professor dels primers cursos,
lamentablement mort; i en la coordinació de Grafopsicologia Educativa per la Profª
Mª Lin Pérez-Calvo Soler amb l'ajuda de la professora de Reeducació grafoescritural
Pilar Mèlich, Profª Mònica Gallerani i Profª Ana López, i l'assessorament del Prof. José
Domínguez Lleó, i en la coordinació de Grafopsicologia en RRHH per la Profª Eva
Miñana, amb l'ajuda de la Profª Núria Segarra, i en Grafopsicologia Creativa la Profª
Dolors Mora, i en Tècniques Projectives Gràfiques la Profª Teresa Pont.
Així mateix intervenen tant de forma presencial o en la preparació o organització,
professors tant nacionals com estrangers, designats per l'Institut de Ciències del
Grafisme - Consell Institucional de Professors i Directors de Laboratoris de Ciències
Forenses - Coordinació de Criminalistes i Perits Judicials de les Escoles de pràctica
Jurídica, Doctorat i Postgrau de Catalunya, per acord amb diverses entitats
professionals com l'Agrupació de Grafoanalistas Consultius d'Espanya, Associacions
de Perits Cal·lígrafs, documentoscòpia i Perits Judicials en Propietat Intel·lectual i
Industrial, i Associacions de Criminòlegs i de Criminalistes i International Police
Association, amb l'especial suport del Prof. Braulio Revilla i el seu equip de direcció
de la ADPCI que també assessoren en els Màsters, com el Prof. JM Ivars i el Prof. F.
González en representació de les entitats cívico-militars.

Ha estat important per als programes ara la participació de la Profª Anne Marie
Nauer de la Universitat de Zuric com a continuadora del Prof. Joseph Seiler que en
vida va donar sempre el seu total suport als nostres estudis i va fer importants
aportacions de l'Escola Alemanya, francesa i Suïssa; el seminari que va impartir el
jutge i Cap de Laboratori de Grafística de Medellin i professor de la universitat
d'Etiòpia Prof. Luis Gonzalo Velasquez Posada, els seminaris impartits pel Prof. Pedro
José Foglia de la Universitat Catòlica Argentina i Universitat de la Policia Federal, o el
Seminari sobre tauleta digital de la Profª Sara Rosenblum de la Universitat de Haifa,
les ponències de Cloenda del Prof. Dor Gauthier del Canadà, la col·laboració
bibliogràfica de la Profª N. Boille, l'assessorament del Prof. P. Cristofanelli, així com
altres destacats investigadors de prestigi internacional.

Entre els professors visitants i col·laboradors, cal destacar diversos grups de treball
que són tutelats per ajudants de zona: entre ells comptem amb la Comissionada de
l'AGC d'Espanya a Euskadi Profª Rosa Ortiz Ciges, la Comissionada de l'AGC d'Espanya
a Madrid, Profª Mª Ángeles Arteaga i el seu equip, i altres comissions de l'AGC
d'Espanya i l'Associació Professional de Pèrits Cal·lígrafs de Catalunya, en acord amb
l'ICG que s'estableixen segons necessitats dels programes i també a Catalunya o en
diverses zones de Espanya i estranger i en ocasions per a programes o seminaris
complementaris dels Màsters, com s'ha produït amb la Profª Angela Miele, Prof.
Silvio Lena, Profª Anna Martorell, Prof. Virginia Trèmols, Prof. Carles Alós, Prof.
Joaquim Serrabona, Prof . Silvia Castañé, el Prof. F. del Rio, Prof. Jordi Vives, Prof.
Josep Mª Oliver, Prof. Manel Cruz i Prof. Jaume Llonch, Prof. Josep Juan Buixeda i la
Profª Miriam Valldeperes, el Prof . Jordi Morera, la Profª Carme Giménez, la Profª
Ana Abad, Prof. Emil Edissonov, Prof. Florencio Molina, Profª Elizabeth Arias, Profª
Betlem Roig, Prof. Roderic Moreno, Profª Profª Maria Rifà, Prof.ª Àfrica Fuentes,
Profª Mònica Oliver, Profª Rosa Klein, Profª M. Cruz Baró, Profª Sandra de
Sancristóbal, Profª Olga Hernández, Profª C. Juliana, Profª M. Carrasco,, i altres
col·laboradors com Prof. A. Caletrío, Prof. A. Miralpeix, Prof. R. Arús, Prof. S. Queralt,
Prof. A. Borràs, Prof. A. Martínez, Profª Carme Martínez, Institut de Cultura de
l'Ajuntament de Barcelona, Gabinet Grafo, i professors visitants i col·laboradors
d'altres universitats europees i americanes que realitzen funcions d'Assessor).

Altres destacats col·laboradors en l'organització del Màster són els responsables de
Policia i facultatius de Policia Científica amb àmplia experiència judicial i també en la
formació de policies locals i autonòmiques, Magistrats-Jutges dels Tribunals de
Catalunya i Criminalistes l'Institut de Medicina Legal. Cal també citar els companys
d'organització de l'Escola de Pràctica Jurídica i de Doctorat i formació Continuada de
la UAB, als reporters gràfics que també ajuden altruistament en els reportatges de la
Revista ICG: Núria Sánchez Lazcano i Esteve V, així com el equip de Tècnics de Casa de
Convalescència i Cristóbal Martínez com a responsable de Seguretat.
Amb un record especial per antics col·laboradors que també majoritàriament i en la
mesura de les seves possibilitats segueixen ajudant o donant suport en la distància
(per canvi de destinació o circumstàncies) com el Prof. Ferran Salvador 1er Cap de
Criminalística del CME, Prof. Josep Lluís Torres 1er Cap de Divisió de Policia Científica
del CME, Profª Francina Alsina, Prof. Severiano Martínez, Prof. Alberto Fernández
Miñones, Prof. Victor Cosialls, Prof. Tomàs Bernal, Prof. Joan Soler, Prof. Joan
Guinovart, Prof. Josep Sadurní Villaronga, Prof. Palmiro Viñas, Prof. Antonio Ruiz,
Profª Ana Carulla, Profª Pilar Udina, Profª Marisa Ibertti, Prof. José Jordi Guerrero,
Prof. José Perales, Prof. Josep Verdaguer, Prof. M. Landero, Prof. A . Soto, Prof. Jesús
V. García, Profª Montserrat Mira, Prof. Carles Quílez, Profª Leticia Marco, Profª Elena
Ehrlich, Prof. M. Moreno, Profª L. Perinat, Profª S. Cerro, Prof. Francisco Tortosa, així
com els catedràtics jubilats Prof. S . Estaún, Prof. J.M. Tous, Prof. V. Cortés; la nostra
Coordinadora-Tècnica inicial Jenifer Lahoz advocada penalista, i la recentment
jubilada Rosa Custó, i així mateix homenatjant al propi temps als lamentablement ja
morts Prof. Jaume Tutusaus i Josep Mª Vázquez Moya.
Consultar reportatge gràfic dels 20 anys de Ciències del Grafisme
i Criminalística a la UAB
1ª Parte: http://grafoanalisis.com/ICG.-16-20aniv-grafol.UAB-1.pdf
2ª Parte: http://grafoanalisis.com/ICG.-016-20aniv-grafol.UAB-2.pdf
3ª Parte: http://grafoanalisis.com/ICG.-016-20aniv-grafo.UAB-3.pdf
4ª Parte: http://grafoanalisis.com/ICG.-016-20aniv-grafol.UAB-4.pdf
Pàgines web relacionades amb el programa:
www.grafologiauniversitaria.com

www.grafoanalisis.com

Universitat Autònoma de Barcelona



Programa MASTER EN GRAFOANÀLISI EUROPEA
Programa de Mâster Professional amb crèdits europeus (ECTS)
Està composat bàsicament per dues Diplomatures de Postgrau:
-D.P. PÈRIT CAL·LIGRAF JUDICIAL, Grafística, Documentoscòpia i Sociolingüistica Forense
-D.P. GRAFOANALISTA FORENSE (Peritatge Grafopsicològic, Grafoanàlisis, Grafopatologia i Test
Gràfisc-projectius).
Programes d’estudis que dirigeixen els professors:

Francisco Viñals Carrera, Mariluz Puente Balsells,

Cada curs s’inicia el Gener i finalitza a finals d’Octubre. Classes: Divendres tarda
EDIFICI HISTÒRIC <<Casa Convalescència>>
c. Sant Antoni Mª Claret, 171 - 08041 Barcelona (SPAIN)

TELF: 93 581.71.77
(oberta preinscripció pel 2019)
Informació: Sra. Olga Celada formacio.continuada.fuab@uab.cat

www.grafologiauniversitaria.com

Universitat Autònoma de Barcelona

MASTER’S DEGREE IN EUROPEAN GRAPHOANALYSIS

This professional master’s programme (70 credits ECTS)
is made up of three postgraduate degrees, all consisting of
-Psychological Analysis of Handwriting, Graphoanalysis, Graphopathology and
Graphic Projective Tests (30 credits ECTS)

-Forensic Handwriting Analysis, Graphistics, Document Examination and Forensic
Sociolinguistics. (30 credits ECTS)
* * *

Studies in graphology at the Universitat Autònoma de Barcelona, a public university, will
conform to the Bologna agreement and will now offer ECTS credits (European Credit
Transfer System),, thus complying with the new European university-studies framework.
The heads of the programme are Francisco Viñals Carrera, Mariluz and Puente Balsells
The courses will be taught by an outstanding team of academics and professionals,
including experts from Spanish public-security forces and from medical and educational
institutions

www.grafologiauniversitaria.com

EDIFICI HISTÒRIC <<Casa Convalescència>>
c. Sant Antoni Mª Claret, 171 - 08041 Barcelona (SPAIN)
TELF: 93. 581.71.77 - formacio.continuada.fuab@uab.cat
WEB SITE:
http://www.uab.cat/web/study/master-s-degrees-and-graduate-diplomas/uab-master-s-degrees-and-graduate-diplomas-offer-/allmaster-s-degree-and-postgraduate-courses-1345735702795.html

