
 

INSCRIPCIÓ I PREUS 

 

Fins el 30 d’abril de 2014: 

20 euros 

A partir de l’1 de maig de 2014: 

30 euros 

 

Membres de l’Associació Antics Alumnes 

(AAAMPFC) i estudiants del Màster en 

Psicologia Forense i Criminal (UB-IL3):  

Inscripció gratuïta  

 

El preu de les Jornades inclou: cafè i dinar. 

Al final de les Jornades es lliuraran certificats 

d’assistència a tots els assistents inscrits. 

A la pàgina web de les jornades trobareu el 

formulari d’inscripció i el número de compte 

per realitzar l’ingrés: 

jornadespsicologiallei.wordpress.com 

 

ORGANITZACIÓ 

 

  

& 

 

 

Amb la col·laboració de: 

 

 

 

 

 

Seu de la Jornada : 

Palau de les Heures, Campus Mundet 

Pg. Vall d'Hebron, Palau de Les Heures 171 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 20 de juny de 2014  

Palau de les Heures 

Campus Mundet 

Universitat de Barcelona 

 

 

7ª Promoció del Màster 

http://jornadespsicologiallei.wordpress.com/inscripcio-2/
https://jornadespsicologiallei.wordpress.com/inscripcio-2/
anticsmasterpsicoforenseicriminal.blogspot.com
jornadespsicologiallei.wordpress.com
https://jornadespsicologiallei.wordpress.com/comites-2/


 

JORNADES DE PSICOLOGIA I 

LLEI: 

 

L’Associació d’Antics Alumnes del Màster en Psicologia Forense i 
Criminal (IL3 - Universitat de Barcelona), neix al mes de 
setembre de l’any 2011 constituint-se amb els següents punts 
estatuaris: 
• La creació d’una associació global de treball segons necessitats, 
per àmbit i/o programes. 
• La potenciació de la xarxa de contactes entre els associats. 
• El desenvolupament professional dels associats i la potenciació 
d’una borsa de treball. 
• Un programa beneficiari pels associats com descomptes en 
formació, en activitats complementàries, esdeveniments socials, 
activitats esportives, etc. 
• Poder facilitar l’accés dels associats a la informació que pugui 
ser del seu interès a través dels mitjans dels quals disposa 
actualment l’associació. 
• Potenciar qualsevol activitat pròpia o en col·laboració amb 
altres entitats que permeti el desenvolupament personal i 
professional de l’associat.  
 
La nostra associació es va iniciar gràcies a l’esforç i la motivació 
dels alumnes de la 5ª promoció del màster que van culminar el 
seu treball amb l’organització de les I Jornades de Psicologia i 
Llei. 
L’objectiu principal de les Jornades es poder crear, no només un 
espai comú entre professionals experts, professorat i alumnat, 
sinó un espai d’intercanvi, coneixença i aprenentatge. 
Volent continuar amb el treball en equip i tenint en compte l’èxit 
de les últimes Jornades, l’AAAMPFC juntament amb la 7ª 
promoció d’alumnes del Màster es complauen de poder-vos 
oferir les III Jornades de Psicologia i Llei que aquest any tindran 
lloc al mes de juny a la Universitat de Barcelona (Campus 
Mundet). 
 
Acollida de les III Jornades de Psicologia i Llei: 
En nom de l’Associació d’ Antics Alumnes del Màster en 
Psicologia Forense i Criminal, i des del comitè Organitzador de 
les Jornades, us animem a participar en aquest nou 
esdeveniment, ja sigui com assistents, com a ponents d’una 
comunicació oral o bé d’un pòster, dins de qualsevol àmbits de 
la Psicologia Forense. 
 

PROGRAMA: 
 
 

Divendres, 20 juny 2014: 
 
 
8h30-9h  Recollida material 
 
9h-9h15  Inauguració Jornades  amb: 
   Sr. Josep Xavier Hernàndez 
   Sra. Gemma Calvet i Barot 
   Sr: Josep Vilajoana Celaya 
   Dr. Antonio Andrés Pueyo 
   Sra. Florencia Molinero 
 
9h15-10h30  Conferència Inaugural: El rol del 
   psicòleg forense als tribunals de  
   justícia - Dr. Carlos Villagrasa 
 
10h30-11h  Descans / Coffee break 
 
   1a Sessió de Pòsters 
 
11h-12h30  Mesa 1. Criminologia: coordinada 
   pel Dr. Joan Manel López  
   Capdevila 
 
12h30-14h  Mesa 2. Avaluació Pericial  
   Psicològica: coordinada per la Dra. 
   Francisca Fariña 
 
14h-15h30  Descans – Dinar 
 
15h30-17h  Mesa 3. Victimologia: coordinada 
   per la Dra. Noemí Pereda 
 
17h-17.30h  Descans / Coffee break 
 
   2a Sessió de Pòsters 
 
17.30h-19h  Mesa 4. Tractament i Execució  
   Penal: coordinada pel Sr. Joan  
   Carles Navarro 
 

19h-20h  Conferència de clausura: Estado  
   de la evaluación pericial  
   psicológica en el ámbito de  
   familia, aprendiendo de los  
   errores - Mª José Catalán 
 
20h-20.15h  Tancament de les Jornades i  
   entrega de certificats 
 
21h  Sopar de Gala d’alumnes de la VII 
   Edició del Màster i professorat 

 
 
 

 
Per més informació i inscripcions:  
 
http://jornadespsicologiallei.wordpress.com  
 
 
Per participar presentant algun projecte cal 
omplir el formulari corresponent a la mateixa 
web.  
 
També ens trobareu a les xarxes socials:  

 
 
 
  
Jornadas Psicología y Ley               @JPsicoLey 

 

 

III Jornades Psicologia i Llei 

Anirem actualitzant la informació periòdicament.  

 

Contacte: jornadespsicollei@gmail.com  

http://jornadespsicologiallei.wordpress.com/
http://jornadespsicologiallei.wordpress.com/normes-de-participacio/
https://www.facebook.com/pages/Jornadas-Psicolog%C3%ADa-y-Ley/174628669246365
https://twitter.com/JPsicoLey
https://www.linkedin.com/groups/III-Jornades-Psicologia-i-Llei-7458943?home=&gid=7458943&trk=anet_ug_hm&goback=.gde_7458943_member_5851645212375425028
mailto:jornadespsicollei@gmail.com

