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CURS / Tècniques de ratificació judicial a l’àmbit 
psicològic penal forense  

Es planteja un curs formatiu de caràcter pràctic en el 
qual es treballaran eines pràctiques per a la ratificació 
judicial en processos penals, intentant reflectir els 
elements essencials de les dificultats de ratificar 
de forma útil sobre fenòmens de psicopatologia, 
d’imputabilitat, credibilitat, victimologia, etc. així com 
reflexionant sobre els diferents tipus de casuístiques 
vinculades a la ratificació (instrucció, vista oral, sumari, 
contradicció entre perícies...)

Organitzat per: Grup de treball en Psicologia jurídica 
àmbit penal
Docents: Elena Garrido i José Villodre
Dates: 22, 29 de setembre i 6, 13 i 20 d’octubre de 2021
Horari: De 17.00 a 20.00 h
Durada: 15 hores
Tarifes: Col: 75 €, B/E/Precol: 60 €, No col: 135 €
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Més informació i incripcions a l’apartat de formació
de www.copc.cat. Totes les activitats formatives del 
quadrimestre són en línia, a distància.



Ba
rc

el
on

a CURS / Teoria i pràctica en l’evaluació forense del 
trauma complex (TEPT-C) en casos de violència sexual 
infantil i juvenil i de violència masclista  

Curs d’abordatge integral del trauma complex (TEPT-C) 
en el qual es revisa la seva evolució històrica, bases 
neurobiològiques explicatives i criteris diagnòstics 
diferencials. Es treballen exemples pràctics de trauma 
complex en casos de violència sexual infantil i juvenil 
i masclista, des de la presentació del cas fins a la 
seva defensa judicial, revisant eines d’entrevista i 
psicomètriques per a la justificació del dany psíquic. 
S’entrena i practica el model d’entrevista i les escales 
creades especialment per a l’avaluació del TEPT-C, que 
es facilitaran als col·legiats i col·legiades, juntament 
amb el material del curs.

Organitzat per: Secció de Psicologia Jurídica
Docent: Elena Hernández
Dates: 21, 28 d’octubre i 4, 11, 18 i 25 de 
novembre de 2021
Horari: De 17.00 a 20.00 h 
Durada: 18 hores
Tarifes: Col: 90 €, B/E/Precol: 72 €, No col: 162 €
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Llegenda / Col: Col.legiats/ades; B: Col·legiat/ada amb bonificació 
especial; E: Estudiants del Grau de Psicologia; Precol: Precol.legiats/
ades; No col: No col.legiats/ades.3
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Més informació i incripcions a l’apartat de formació
de www.copc.cat. Totes les activitats formatives del 
quadrimestre són en línia, a distància.

CURS / Claus i eines per a l’abordatge i intervenció 
integral en els casos de violència   

Es presenta una formació dirigida als i les professionals 
que treballen amb població que presenten 
problemàtiques relacionades amb la conducta 
violenta, com ara la violència sexual, de gènere o 
altres conductes violentes o agressives. Es planteja un 
seguiment de passos a seguir des de la manifestació 
d’indicis de risc, o l’inici de la intervenció, la intervenció 
específica en funció del tipus de violència a treballar 
i la valoració de l’eficàcia del tractament mitjançant el 
seguiment posttractament.

Organitzat per: Secció de Psicologia Jurídica
Docents: Núria Iturbe, Andrea Riera i docent per 
determinar
Dates: 1, 8 i 15 d’octubre de 2021
Horari: De 16.00 a 20.00 h 
Durada: 12 hores
Tarifes: Col: 60 €, B/E/Precol: 48 €, No col: 108 €


