
“L’anàlisi forense ajuda a resoldre 
casos en procediments judicials”

Campus Sescelades
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43007 Tarragona
Oficina de Suport al Deganat
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www.danielmarcelo.comDisseny:

MÀSTER EN GENÈTICA, 
FÍSICA I QUÍMICA 
FORENSE 

 



Per què aquest màster? Situació

Màster en Genètica, Física i Química 
Forense

Professorat

• La Genètica, la Física i la Química 
són tres ciències troncals que 
permetran l’estudiant adquirir les 
competències necessàries per 
exercir professionalment en l’àmbit 
forense.

• Màster majoritàriament pràctic.

•Únic màster d’aquestes 
característiques a Catalunya.

• Participació com a docents d’experts 
de la Divisió de Policia Científica i 
Divisió de Trànsit del Cos de Mossos 
d'Esquadra, Institut de Medicina 
Legal i Ciències Forenses de 
Catalunya, Instituto Nacional de 
Toxicología y Ciencias Forenses i de 
la Fiscalia Provincial de Tarragona.

• Col·laboració del Centre for Omic 
Sciences (COS, Tecnoparc Reus).

Places de nou ingrés 20
Horari: 15:00 - 19:00 h
http://www.forense.master.urv.cat/

Destinat a llicenciats o graduats en:

Pla d’estudis A més a més... Sortides professionals Àmbits professionals
• Funcionaris de les administracions
  (estatals o autonòmiques)

• Policia científica

• Laboratori de duanes

• Laboratoris (oficials, privats, acreditats)

• Empreses de consultoria

• Autònoms (exercici lliure de la professió)

• Laboratori de criminalística

• Criminalista en processos judicials

• Especialista en documentoscòpia

• Dictàmens o certificacions en procediments 
   prejudicials o extrajudicials

• Orientació criminalística per a institucions o entitats

Calendari i horaris
El màster inicia les classes teòriques i 
pràctiques la primera setmana d’octubre en 
horari majoritàriament de 15-19h.

Alt grau d’expertesa en l’ús de les tècniques que 
es fan servir en la caracterització/anàlisi de 
proves forenses .

Treball de fi de Màster
Desenvolupament d’un projecte específic al voltant de la Genètica, la 
Física o la Química Forense als laboratoris de la Facultat de Química o 
en institucions públiques o privades relacionades amb l’activitat forense.

Tarragona

Entorn

Comunicacions

Patrimoni de la Humanitat.

Imatge cedida pels Mossos d’Esquadra

Pol petroquímic més important del sud d’Europa, clúster 
de recerca en Química (CTQC, ICIQ, URV, IREC)

A 10 minuts del centre de Tarragona (bus 41 i 54), a 10 km 
de Reus (bus Exprés), tren, autopista a Barcelona i València

• Llicenciats o Graduats en Bioquímica, en Biologia, en Química, en Biotecnologia , en Física, en Geologia, 
en Medicina, en Farmàcia, en Ciències Ambientals , Ciència i Tecnologia dels Aliments, o en enginyeries.
• Professionals de les tècniques d’anàlisi forense que vulguin aprofundir en algun aspecte concret.

Assignatura
• Introducció a les ciències Forenses
• Genètica Forense
• Química Forense
• Tècniques Cromatogràfiques en Anàlisi Forense
• Física Forense
• Anàlisi de Dades Químiques d’Interès Forense
• Anàlisi de Casos Forenses
• Treball de Fi de Màster

Principals continguts 
Genètica Forense:  Anàlisi de la prova d’ADN. Associació entre l’ADN d’una evidència 
i d’un sospitós, identificació de persones, prova de parentiu. Legislació sobre genètica 
forense. Bases de dades d’ADN. Comisión Nacional para el uso forense del ADN.

Física Forense: Aplicació del principis de física en balística. Anàlisi de trajectòria d’un tret. 
Mecànica i xocs. Transferència de la calor. Aplicació dels principis d’electricitat, d’òptica i 
d’acústica a les ciències forenses. Investigació de les causes físiques d’accidents de trànsit.

Química Forense: Detecció de traces de sang en l'escena del crim. Presència de fluids 
biològics. Identificació de drogues d’abús. Caracterització de materials, fibres, terra, 
pigments, pintures, polímers, ossos, dents. Anàlisis de residus de tret, accelerants de 
combustió. Anàlisi estadístic de dades experimentals. Anàlisi de dades dactiloscòpiques.
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La Salle 

Beques  
• Generals d’estudi 
• Màster URV 
• Col·laboració suport docent
• Ajut DRAC a la mobilitat

la URV posa a la teva disposició
• Activitats esportives
• Orientació professional
• Borsa d’habitatge
• Borsa de treball

CTQC
N4




