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C17098 – Resolució de Perfils Criminològics en Casos Serials 

PROGRAMA 
1. Introducció 

- La tècnica del perfil criminològic; la lògica i el mètode del perfilador criminològic 
- Aplicació pràctica dels conceptes teòrics a la confecció de perfils en casos serials 
- Presentació d'un perfil criminològic serial 
- Actualitat en el camp del perfil criminològic, noves tècniques i conceptes 

2. Anàlisi en diferents casos de l'escena del crim 

- L'escena del crim: física, psicològica i virtual 
- Tipus i temporalitat de les escenes del crim: complexitat de les escenes criminals 
- Relació d'autor amb l'escena del crim: punts de contacte: físic i virtual 
- Elements presos i deixats per l'autor en l'escena del crim 

3. Anàlisi en diferents casos serials del modus operandi i de la firma del 
delinqüent 

- Preparació i planificació de l'autor 
- Mètodes d'aproximació, atac i control sobre la víctima 
- Modus operandi: el risc del delinqüent, aprenentatge per a realitzar l'informe de 

risc sobre el delinqüent 
- La firma del delinqüent: necessitats psicològiques de l'autor a través de la seua 

firma. Errors habituals reflectits en la firma 
- Distinció entre les conductes del modus operandi i la firma 

4. Victimologia 

- Perfil victimològic  
- Informe de risc victimal 
- Elements del perfil de la víctima; la importància de l'anàlisi de la víctima en la 

resolució dels casos a través de l'aportació de característiques 
psicopatològiques de l'autor 

5. Anàlisi del perfil geogràfic en els casos serials 

- Lloc del crim, rutes d'accés i eixida 
- Els límits físics i psicològics, demografia del veïnat o zona 
- Activitats rutinàries de l'autor i de la víctima 
- El fenomen del desplaçament de l'autor 

6. El perfil criminològic en els casos serials 

- Estructuració i defensa 
- La seua introducció en el procés penal 
- Simulació de declaració pericial 

INFORMACIÓ DEL CURS 
Persones destinatàries i preferències de selecció: 
Estudiantat de Criminologia, Dret, Psicologia, Sociologia; criminòlegs i 

criminòlogues, juristes, psicòlegs i psicòlogues, sociòlegs i sociòlogues; membres 

de les Forces i Cossos de Seguretat i personal de seguretat privada.  

Atès que és un curs avançat, es requereixen coneixements previs. 
Dates: 16 i 23 de març de 2018 (divendres), 13 i 20 d'abril de 2018 (divendres) 

Lloc: Universitat Jaume I 

Horari: de 9.30 a 14 h i de 16 a 19 h 

Nombre de participants: 25 alumnes. 

Metodologia: atenent al caràcter semipresencial del curs, la docència i 
metodologia es dividirà en tres blocs. En primer lloc, les sessions teòriques 
presencials. Una vegada l'estudiant haja obtingut les competències bàsiques 
suficients, es facilitaran els materials didàctics perquè puguen completar la seua 
formació a través de l'Aula Virtual. Finalment, amb l'objectiu de portar a la 
pràctica els coneixements teòrics i competències adquirits, es resoldran els 
diferents casos pràctics proposats, elaborant un perfil criminològic per als casos 
serials.  

Criteris d'avaluació: per a superar el curs serà suficient amb l'assistència a les 
classes presencials, la realització de les pràctiques propostes i l'elaboració d'un 
informe final comprensiu del perfil criminològic en un cas serial.  

Certificació: Certificat del Centre de l'Oficina d'Estudis d'un curs de formació 
continuada de 50 hores.  

Reconeixement de 2 crèdits per a graus de l'UJI. 
PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA EN LÍNIA 

Procediment de matrícula: 

a) Cal introduir totes les dades sol·licitades en la preinscripció en línia abans del 26 
de febrer de 2018 en https://goo.gl/Y29YCr  

b) Revisar el correu electrònic el 28 de febrer a partir de les 13 h. 

c) La matrícula es pot pagar del 28 de febrer al 2 de març de 2018. La matrícula es 
formalitza en el moment de fer el pagament. 

Import de matrícula: 210 euros 
INFORMACIÓ 

Informació acadèmica: Marta Guinot Martínez. mguinot@uji.es  
 
Informació administrativa: Oficina d’Estudis. Edifici de Rectorat. Primer pis. Despatx 
RR0121SD. Tel.: 964 387 230. Adreça electrònica: estudispropis@uji.es - 
http://www.estudispropis.uji.es  
HORARI d’atenció al públic: de dilluns a divendres de 10 a 14 hores  


