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Fuente: escena de la película Call Northside 777 (1948). 

La màquina de la veritat (lie detection) 
basada en mesures psicofisiològiques 

proporcionades pel polígraf  



Date published: February 2011 

P300 

Detecció de l’engany (deception detection) 
basada en la P300 (mesura psicofisiològica: EEG) 

Test d’Informació Oculta 
     Concealed Information Test [CIT] 

Test de Coneixement Culpable  
     Guilty Knowledge Test [GNT] 

Test de Qüestió de comparació 
     Comparison QuestionTest [CIT] 

 
 



Obtenció del “potencial evocat” P300 
Descrit el 1965 per Sutton i cols., Science 
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Paradigma Oddball 



Obtenció de potencial evocats 
requereix amitjar desenes, sinó centenars, d’assajos 
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Sara Clara Rosa Lara 

Obtenció del potencial evocat P300 
en el Test d’Informació Oculta (CIT) 



Però, què és el potencial P300? 

Primera descripció 

Varietats de P300 



Però, què és el potencial P300? 
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1.2 s 300 ms 

 

 

més varietats de P300 



Però, què és el potencial P300? 

i encara més varietats 
de P300 



P300 i el Test d’Informació Oculta 



P300 i el Test d’Informació Oculta 



P300 i el Test d’Informació Oculta 

ups!... i encara una 
altra varietat de P300 



Ús de P300 en el procés penal 
Criteris “Daubert”  

(art. 702, Federal Rules of Evidence, USA, 2011) 

1. Mètode elaborat amb el mètode científic, falsat i refutat      

2. Publicat en revistes científiques amb revisió per parells      

3. Que es conegui la taxa d’error en les seves conclusions      

4. Que existeixin normes i controls en la seva pràctica      
 
 

... bé, no sé... 



Ús de P300 en el procés penal 
El problema de la inferència inversa 

que un estímul recordat generi una P300 no vol dir 
que una P300 s’hagi generat davant d’un estímul 

que necessàriament es recordi! 

i la inversa, 

la manca de P300 davant un estímul no demostra 
que el provant necessàriament no el conegui! 

 

... i, a més a més... 



La ment és una 
funció cerebral 



que emergeix de la seva 
complexitat anatòmica 



i de les propietats funcionals 
de les seves neurones 



Les neurones generen potencials 
d’acció, generalment emesos en 

ràfegues (el codi nerviós), els quals es 
poden mesurar i quantificar 



Les neurones formen complexes xarxes i circuits 



El cervell ens enganya 



quants cercles veieu? 









Tots aquests fenòmens es deuen a la 
complexa organització del sistema visual 



La ment és una 
funció cerebral 




