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NOTA: A renuncia ás prazas adxudicadas dará dereito á devolución da matrícula abonada, sempre que
a comunicación se produza antes da finalización do prazo de inscrición do curso que se trata (en
termos xerais antes dos cinco días naturais anteriores ao comenzo da acción formativa), ou por causa
de forza maior xustificada documentalmente.



1.RESUMO DO CURSO 

2

75 horas

Do 9 de setembro ao 20 de outubro
2022

Online con sesións de
videoconferencia 

Colex. en activo:

Non colex.:

185€, agora 92,5€

260€, agora 185€
Colex. en desemp.: 150€, agora 75€

2. OBXECTIVOS
Achegar o coñecemento da actuación profesional
do Traballador/a Social Forense  dentro do
campo da peritaxe social.

Coñecer o Traballo Social Forense e as súas
posibilidades.

Achegarse á lexislación implicada na peritaxe
social.

Dar a coñecer a actuación do/a Traballador/a
Social Forense como perito xudicial nos
procesos civís e penais con especial atención aos
menores implicados nos procedementos
xudiciais.

Aproximarse á elaboración do Informe Pericial
Social.
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3. CONTIDOS
Módulo 1. Aproximación ao concepto de
Traballo Social Forense (10h)

Que é o Traballo Social Forense.
Marco lexislativo.
Ámbitos de actuación: menores, discapacidade,
familia, vixiancia penitenciaria, violencia de
xénero.
O/a Traballador/a Social como Perito Xudicial vs.
Traballador/a Social Asistencial.
Avaliación: Test
Videoconferencia de 2 horas.

Módulo 2. Traballo Social Forense en procesos
civís (15h)

Procesos civís: Os Xulgados de Familia. Marco
conceptual.
Equipos Psicosociais: o papel do traballador/a
social forense.
Énfase especial nos procesos xudiciais civís con
menores implicados e a súa afectación: divorcios,
separacións, modificación das medidas
paternofiliais.
Valoración social das custodias, réxime de visitas,
patria potestade.
O testimonio dos menores.
Avaliación: exercizo práctico.
Videoconferencia de 3 horas

Módulo 3. Traballo Social Forense en procesos
penais (20h)

Procesos penais:  Os Xulgados de Violencia de
Xénero. Marco conceptual.
Unidade de Valoración Forense Integral: o papel
do traballador/a social forense.
Énfase especial nos procesos xudiciais con
menores implicados: maltratos infantís,  abuso e
agresión sexual, explotación de menores.
Valoración de secuelas sociais en mulleres e
menores.
Avaliación: visualización de vídeo e exercizo
práctico.
Videoconferencia de 3 horas

Módulo 4. O Informe Pericial Social (15h)
O ditame pericial: Diferencia entre Informe Social e
Informe Pericial.
Aproximación ao método científico para a
elaboración do Informe Pericial: metodoloxía,
instrumentos, técnicas, estrutura, obxecto da
pericial, consideracións e conclusións periciais.
Indicadores para o diagnóstico social.
Avaliación: exercizo práctico. 
Videoconferencia de 2 horas
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Módulo 5. A acción do Traballador/a Social
Forense nos Xulgados (15h)

Aplicación dos coñecementos teóricos do curso a
casos prácticos.
Profundar na práctica do papel do/a traballador/a
social forense nos xulgaods, con especial
atención aos menores.
Avaliación: Resolución de casos prácticos.
Videoconferencia de 3 horas.

4. PERSOAS DESTINATARIAS
Profesionais do traballo social e persoas colexiadas e precolexiadas con interese na peritaxe social e, en
particular, no campo dos menores.

5. CALENDARIO
Desde o 9 de setembro ao 20 de outubro de 2022.

VIDEOCONFERENCIAS DATAS HORARIO

Sesión 1

Sesión 2

Sesión 3

Sesión 4

Sesión 5

16:30-18:30

16:30-19:30

16:30-19:30

16:30-18:30

16:30-19:30

14/09/2022

22/09/2022

29/09/2022

06/10/2022

20/10/2022
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6. METODOLOXÍA
combinarase a formación teórica a través da documentación aportada pola docente con avaliacións periódicas
correspondentes a cada módulo (tarefas, test, exercicios prácticos, vídeos, etc).

Dinamizaranse os contidos e fomentarase a participación do alumnado a través do foro da plataforma de
teleformación, donde se poderá ampliar a información aportada en cada módulo, resolver dúbidas, fomentar o
pensamento crítico en grupos de discusión, etc. A docente guiará ao alumnado durante la formación ofrecendo
atención especializada. 

Adicionalmente, celebraranse 5 sesións de videoconferencia de diversa duración para profundar nos contidos
teóricos do curso e exposición de casos prácticos.

7. AVALIACIÓN
Para superar  o curso será precisa a realización das tarefas e/ou test propostos pola docencia, así coma a
participación nas sesións de videoconferencia e no foro.

8. DOCENCIA
Flor Redondo Álvarez

Experta en Traballo Social Forense.
Graduada en Traballo Social e Axente de Igualdade.
Desde o ano 2006 desenvolve a súa actividade profesional como Traballadora Social Forense nos Xulgados de
Violencia sobre a Muller de Madrid, na Unidade de Valoración Forense Integral.
Pertence á Asociación de Traballo Social Forense; participa activamente en xornadas, seminarios e congresos.
No ano 2003 iniciou a actividade docente, impartindo diversos cursos tanto para a Administración como para
diferentes Asociacións e Colexios Profesionais.



COLEXIO OFICIAL DE TRABALLO SOCIAL DE GALICIA 
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Rúa Dublín, 6, baixo. 15707 Santiago de Compostela (A Coruña)

981 568 100

info@traballosocial.gal

facebook.com/COTSdeGalicia

cotsgalicia


