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Informació general de l'assignatura

Denominació PROCESSOS JUDICIALS PENALS

Codi 13302

Semestre d'impartició 1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Doble titulació: Màster
Universitari en Advocacia i
Màster Unviersitari en
Sistema de Justícia Penal

1 OBLIGATÒRIA Presencial

Màster Universitari en
Sistema de Justícia Penal

1 OBLIGATÒRIA Semipresencial

Nombre de crèdits
assignatura (ECTS)

9

Tipus d'activitat, crèdits
i grups

Tipus
d'activitat

PRAULA TEORIA

Nombre de
crèdits

2.4 6.6

Nombre de
grups

1 1

Coordinació PLANCHADELL GARGALLO, ANDREA

Departament/s DRET PÚBLIC

Distribució càrrega
docent entre la classe
presencial i el treball
autònom de l'estudiant

15% presencial / 75% virtual

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició 90% castellà / 10% anglès

2020-21

https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/6YmWjHtUWcryan1


Professor/a (s/es)
Adreça electrònica professor/a
(s/es)

Crèdits
impartits
pel
professorat

Horari de tutoria/lloc

BELTRÁN MONTOLIU, ANA beltrana@dpu.uji.es 1

GÓMEZ COLOMER, JUAN LUIS colomer@dpu.uji.es 3

PLANCHADELL GARGALLO,
ANDREA

planchad@dpu.uji.es 3

SALAT PAISAL, MARC marc.salat@udl.cat 0

SERRANO MASIP, MERCEDES merche.serrano@udl.cat 2

Sistema d'avaluació

El sistema d'avaluació consistirà en el seguiment d'un sistema d'avaluació continuada. Aquest vindrà integrat per la
realització de diverses activitats distribuïdes al llarg del primer semestre. Ja que es tracta d'un màster on la
docència serà semipresencial, la primera de les activitats d'avaluació continuada consistirà en l'assistència a les
sessions presencials o via streaming i el seu convenient aprofitament, el que s'avaluarà al final de les sessions
mitjançant una prova de conjunt, en que les qüestions relatives a aquesta matèria s'inclouran específicament.

En finalitzar les corresponents sessions presencials d'aquesta matèria, es presentarà un calendari d'activitats
consistents en l'estudi dels materials que es facilitin. El grau de coneixement d'aquests materials s'avaluarà a
través de diversos exercicis -recensions i resolució de casos- que es distribuiran periòdicament i que seran
corregits pel professorat encarregat de la matèria. D'aquestes activitats s'obtindrà una qualificació que l'alumne
haurà de validar mitjançant una prova escrita singular per a cada matèria.

La qualificació global de l'assignatura s'obtindrà, un cop superada la prova escrita sobre la docència rebuda (la
qualificació serà d'apte o no apte), de la mitjana aritmètica de les qualificacions corresponents a cadascuna de les
activitats on line que conformin l'assignatura. Per a poder superar l'avaluació serà necessari realitzar totes les
activitats online.
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