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L’exploració pericial en educació social forense  

en procediments judicials de modificació  

de la capacitat d’obrar 

Lloc: Seu del CEESC a Barcelona 

Dates: 6, 7 i 8 de maig de 2019, de 9.30 a 13.30h. 

Durada: 12h 

 

INTRODUCCIÓ 

Un dels àmbits pericials a on hi ha més demanda d’emissió d’informes per part 

dels estaments judicials per tal de ser presentats com a valoració tècnica es 

presenta en l’àmbit de la modificació de la capacitat d’obrar.  

Sovint aquestes demandes estan mal orientades i es dirigeixen als serveis de 

base als qui s’atribueix un paper i responsabilitat inapropiats. 

Aquesta formació vol capacitar al i a la professional per realitzar l’estudi sobre 

la capacitat d’autogovern dels subjectes d’estudi per poder emetre un dictamen 

forense. 

 

FORMADORA 

Laura Crous, diplomada en Treball Social. Màster en Psicologia Forense i 

Peritatge Psicològic. Postgrau en Criminologia. Formació i habilitació per a 

l'exercici de Peritatge Social Judicial i Extrajudicial. Tècnica experta en Mediació 

Familiar. Tècnica experta en Mediació Intergeneracional. Tècnica experta en 

actuacions de prevenció de maltractaments dins de l'àmbit familiar. Formació 

en teràpia de parelles. Formadora de formadors per la Fundació Tripartita. 

Formació de postgrau en Teràpia Familiar Sistèmica. Formació postgrau en 

Desenvolupament Psicoafectiu i intervenció amb famílies. Formació en Bioètica. 

Fundadora i directora d’LCG-Consulting: LCG-Treball Social i LCG-Peritatge 

Social. Directora i docent de formacions de postgrau en Ciències Socials 

Forenses i Peritatge Social a la Fundació Universitat de Girona (UdG): 

Innovació i Formació. 
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OBJECTIUS 

 Professionalitzar la figura de l’educador i de l’educadora social en 

l’àmbit de l’Administració de Justícia. 

 Especialitzar la tasca de l’educador/a social forense en l’àmbit de la 

modificació de la capacitat d’obrar. 

 Conèixer els requisits legals necessaris per realitzar una bona exploració 

forense amb l’ús d’una metodologia específica. 

 Aplicar de manera adient una metodologia de clivatge i exploratòria per 

a dictaminar sobre la capacitar d’obrar dels subjectes d’estudi forense. 

 Capacitar al i a la professional per emetre el seu dictamen. 

 Dotar d’eines metodològiques per a l’emissió del dictamen. 

 Sensibilitzar al i a la professional dels efectes jurídics i procediments 

judicials en situacions de modificació de la capacitat d’obrar. 

 

METODOLOGIA 

El curs és una formació monogràfica en modalitat presencial. 

Aquest curs-taller està dirigit a professionals de l'Educació Social i de l’àmbit 

social en general, que dins del món de les Ciències Socials Forenses volen 

especialitzar-se en les valoracions forenses en situacions de modificació de la 

capacitat d’obrar. 

 

CONTINGUTS 

Sessions Continguts formatius i estratègies metodològiques Durada 

1a 

BLOC 1: El marc legal del perit/a social i les situacions de 

modificació de la capacitat d’obrar. 

BLOC 2: De la capacitat jurídica dels subjectes. 

BLOC 3: El procediment de modificació de la capacitat 

d’obrar a Catalunya. 

4h 
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2a 

BLOC 4: Mètode i metodologia en l’exploració pericial per 

l’Educador/a social forense. 

BLOC 5: L’informe social forense o pericial en situacions de 

modificació de la capacitat d’obrar del subjecte d’estudi 

forense (I). 

4h 

3a  

BLOC 5: L’informe social forense o pericial en situacions de 

modificació de la capacitat d’obrar del subjecte d’estudi 

forense (II) 

BLOC 6: Elements de l’ètica forense aplicada a la pràctica 

social 

4h 

 


