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Informació general de l'assignatura

Denominació TÈCNIQUES D'INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ

Codi 14603

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 Advocacia 1 OBLIGATÒRIA Presencial

Doble titulació: Màster Universitari
en Advocacia i Màster Universitari
en Gestió Administrativa

1 OBLIGATÒRIA Presencial

Nombre de crèdits
assignatura (ECTS)

3

Tipus d'activitat, crèdits
i grups

Tipus
d'activitat

PRAULA TEORIA

Nombre de
crèdits

1.8 1.2

Nombre de
grups

1 1

Coordinació CASTILLO SOLSONA, MARIA MERCEDES

Departament/s DRET PÚBLIC

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

(40%) 10h presencials 
(60%) 15h treball autònom 

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Català/Castellà

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

CASTILLO SOLSONA, MARIA
MERCEDES

merce.castillo@udl.cat ,5

GIRIBET SERVETO,
AUREMBIAIX

a.giribet@xij.gencat.cat ,5

GRAU PEREZ, JOSE ALBERTO alberto.grau@advocatslleida.org ,5

NADAL BRAQUÉ, ANNA
GLÒRIA

annanadal@advocatslleida.org ,5

SANCHEZ VILLUENDAS, PILAR sanchezvilluendas@advocatslleida.org ,5

VACAS LARRAZ, JUAN juanolovacas@me.com ,5

Informació complementària de l'assignatura

 

 

Objectius acadèmics de l'assignatura

 

L'objectiu de l'assignatura és treballar les competències de comunicació oral i escrita de caràcter jurídic mitjançant
la realització de simulacions de judicis de l'àmbit civil

 

Competències

Competències generals

(CG5) Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions  -i els coneixemens i raons últimes que les
fonamenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüetats
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(CG6) Que els estudiants poseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera
que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma

Competències específiques

(CE13) Saber exposar de forma oral i escrita fets i extreure argumentalment conseqüències jurídiques, en atenció
al context i al destinatari al que van adreçades, d'acord en el seu cas amb les modalitats pròpies de cada àmbit
professional

(CE15) Saber desenvolupar habilitats interpersonals que facilitin l'exercici de la professió d'advocat en les seves
relacions amb els ciutadans, amb els professionals i amb les institucions

 

Continguts fonamentals de l'assignatura

 

Preparació i escenificació de judicis sobre les matèries següents:

- Responsabilitat civil

- Família

- Incumpliment contractual

 

 

 

Eixos metodològics de l'assignatura

 

La metodologia emprada és la del mètode del cas, en el marc del qual es valoraran, principalment, els següents
aspectes:

- Grau de participació del /de la estudiant en les diverses activitats relacionades amb la preparació i escenificació
de la simulació del judici que li hagi estat assignada

- Capacitat d'Iniciativa del /de la estudiant

- Grau de correcció de l'expressió oral i escrita del /de la estudiant

- Adequada aplicació, per part del /de la estudiant, del dret positiu i de la jurisprudència al cas concret

- Coneixement dels tràmits processals per part del /de la estudiant

- Capacitat de reacció del /de la estudiant davant les situacions sopresives que es poden produir durant
l'escenificació del judici
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Pla de desenvolupament de l'assignatura

 

21--desembre-2020: presentació de les activitats a realitzar a l'assignatura

11 -gener- 2021: sessió amb el/les tutor/es magistrat/des

13-gener-2021: sessió amb el/les tutor/es advocat/des

20-gener-2021: sessió amb el/les tutor/es advocat/des

25-gener-2021: sessió amb el/les tutor/res magistrat/des

27-gener-2021: preparació de l' escenificació de les simulacions

1-febrer.2021: escenificació de les simulacions al Col·legi de l'Advocacia de Lleida

3--febrer-2021: escenificació de les simulacions al Col·legi de l'Advocacia de Lleida
 

 

 

 

 

 

Sistema d'avaluació

La nota final serà el resultat de la ponderació següent:

- 50% de la nota: el tutor-magistrat avaluarà la participació del /de la estudiant en la preparació de la simulació
(25% del 50%) així com en l'escenificació de la mateixa (25% del 50%). En ambdos cassos ho farà de 0 a 10
punts i proposarà una nota

- 50% de la nota: el/la tutor-advocat/ada avaluarà la participació del/ de la estudiant en la preparació de la
simulació (25% del 50%) així en l'escenificació de la mateixa (25% del 50%). En ambdós cassos ho farà de 0 a 10
punts iproposarà una nota

Ambdues notes es sumaràn i es dividirán por 2, donant lloc, d'aquesta manera, a la nota final de cada estudiant

Bibliografia i recursos d'informació
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 1.1. Metodologia jurídica: obres generals.

  

 
AJANI, Gianmaria: Sistemas jurídicos comparados: lecciones y materiales. Revisión, ampliación y adaptación del
original italiano de Miriam Anderson, Esther Arroyo Amayuelas y Barbara Pasa. Traducción de Beatriz Gregoraci
Fernández, (Barcelona: Publicacions i edicions de la Universitat de Barcelona, 2010 [orig. 2006-2 ed.]), pp. 446.

 BADOSA COLL, Ferran: Memoria de Derecho civil, (Madrid: Marcial Pons ediciones jurídicas y sociales, 2010), pp. 421.

 DÍEZ-PICAZO, Luis María (coord.): El oficio de jurista, (Madrid: Siglo XXI editores, 2006), pp. XVIII+284.

 
GALGANO, Francesco: Atlante di Diritto privato comparato. A cura di ... con la collaborazione di Franco Ferrari e

Gianmaria Ajani, (Bologna: Zanichelli editore, 20064 [orig. 1992]), pp. XIII+322.

 
GROSSI, Paolo: Mitología jurídica de la modernidad. Traducción de Manuel Martínez Neira, (Madrid: Editorial Trotta,
2003), pp. 93.

 
LARENZ, Karl: Metodología de la Ciencia del Derecho. Traducción y revisión de Marcelino Rodríguez Molinero,
(Barcelona: Editorial Ariel, 1994 [orig. 1979-4 ed.]), pp. 536.

 LEGRAND, Pierre: Le droit comparé, (Paris: Presses Universitaires de France, 1999), pp. 119.

 
PIZZORUSSO, Alessandro: Curso de Derecho comparado. Traducción de Juana Bignozzi, (Barcelona: Editorial Ariel,
1987), pp. 235.

 
POSNER, Richard A.: El análisis económico del derecho. Traducción de Eduardo L. Suárez, (México: Fondo de Cultura
Económica, 1998 [orig. 1992]), pp. 682.

 
REIMAN, Mathias et Reinhard ZIMMERMANN (eds.): The Oxford Handbook of Comparative Law. Edited by ..., (Oxford-
New York: Oxford University Press, 2006), pp. XXI+1430.

 
SOMMA, Alessandro: Introducción crítica al Derecho comparado. Traducción de Carlos Agurto Gonzalez, Paul Abanto
Merino, Sintia Paniora Allca, Humberto Campodónico Macazana y Franklin Sierra Vásquez, (Lima: Ara editores, 2006
[orig. 2005]), pp. 260.

 
SUPIOT, Alain: Homo juridicus. Essai sur la fonction anthropologique du Droit, (Paris: Éditions du Seuil, 2005), pp. 334.
[= Alain SUPIOT, Homo juridicus. Ensayo sobre la función antropológica del derecho. Traducción de Silvio Mattoni,
(Buenos Aires: Siglo XXI editores, 2007 [orig. 2005]), pp. 295].

 
ZWEIGERT, Konrad et Hein KÖTZ: Einführung in die Rechtsvergleichung auf dem Gebiete des Privatrechts, (Tübingen:

J.C.B. Mohr, 19963), pp. XVII+729. [= Konrad ZWEIGERT et Hein KÖTZ, Introducción al derecho comparado. Traducción
de Arturo Aparicio Vázquez, (México: Oxford University Press, 2002 [orig. 1998-3 ed.]), pp. XXI+771].

  

 1.2. Metodologia jurídica especial: obres de lógica, interpretació i argumentació.

  

 
ALEXY, Robert: Teoría de la argumentación jurídica. La teoría del discurso racional como teoría de la fundamentación

jurídica. Traducción de Manuel Atienza e Isabel Espejo, (Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 20122

[orig. 1978]), pp. 374.

 ASÍS ROIG, Rafael de: Sobre el razonamiento judicial, (Madrid: McGraw Hill, 1998), pp. 224.

 ASÍS ROIG, Rafael de: El razonamiento judicial, (Lima [Perú]: Ara editores, 2007), pp. 195.

 
ATIENZA, Manuel: Las razones del derecho. Teorías de la argumentación jurídica, (Madrid: Centro de Estudios
Constitucionales, 1991), pp. 268. Reedició: (México: Universidad Nacional Autónoma de México, 2005), pp. 246.

 
ATIENZA, Manuel: Tras la justicia. Una introducción al Derecho y al razonamiento jurídico, (Barcelona: Editorial Ariel,
2012 [orig. 1993]), pp. XII+272.

 
ATIENZA, Manuel: El Derecho como argumentación. Concepciones de la argumentación, (Barcelona: Editorial Ariel,
2012), pp. 316.

 ATIENZA, Manuel: Curso de argumentación jurídica, (Madrid: Editorial Trotta, 2013), pp. 870.

 
BADESA, Calixto, Ignacio JANÉ et Ramon JANSANA: Elementos de lógica formal, (Barcelona: Editorial Ariel, 1998), pp.
VIII+334.
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BORDES SOLANAS, Montserrat: Las trampas de Circe: falacias lógicas y argumentación informal, (Madrid: Ediciones
Cátedra, 2011), pp. 346.

 
CALONJE, Concha: Técnica de la argumentación jurídica, (Cizur Menor [Navarra]: Editorial Aranzadi-Thomson Reuters,

20092 [orig. 2007]), pp. 250.

 
CATTANI, Adelino: Los usos de la retórica. Versión castellana de Pepa Linares, (Madrid: Alianza editorial, 2003 [orig.
2001]), pp. 231.

 COPI, Irving M.: Introducción a la lógica. Traducción de Néstor Míguez, (Buenos Aires: Eudeba, 19697 [orig. 1953]), pp.
455.

 DEAÑO, Alfredo: Introducción a la lógica formal, (Madrid: Alianza editorial, 1999 [orig. 1974]), pp. 424.

 
ECO, Umberto: Los límites de la interpretación. Traducción de Helena Lozano Miralles, (Barcelona: Random House
Mandadori, 2013 [orig. 1990]), pp. 479.

 GARCÍA MÁYNEZ, Eduardo: Introducción a la lógica jurídica, (México: Editorial Colofón, 2009 [orig. 1951]), pp. 199.

 GARCÍA MÁYNEZ, Eduardo: Lógica del concepto jurídico, (México: Editorial Coyoacán, 2011 [orig. 1959]), pp. 201.

 GARCÍA MÁYNEZ, Eduardo: Lógica del raciocinio jurídico, (México: Editorial Fontamara, 20112 [orig. 1994]), pp. 177.

 
KALINOWSKI, Georges: Introducción a la lógica jurídica. Elementos de semiótica jurídica, lógica de las normas y lógica
jurídica. Traducción de Juan A. Casaubon, (Buenos Aires: Eudeba, 1973 [orig. 1965]), pp. XIX+196.

 
LO CASCIO, Vincenzo: Gramática de la argumentación. Estrategias y estructuras. Versión española de David
Casacuberta, (Madrid: Alianza editorial, 1998 [orig. 1991]), pp. 374.

 MANS PUIGARNAU, Jaime M.: Lógica para juristas, (Barcelona: Bosch editorial, 2005 [orig. 1969]), pp. 343.

 MANZANO, María et Antonia HUERTAS: Lógica para principiantes, (Madrid: Alianza editorial, 20043), pp. XII+422.

 
MARRAUD GONZÁLEZ, Huberto: ¿Es lógic@?. Análisis y evaluación de argumentos, (Madrid: Ediciones Cátedra,
2013), pp. 281.

 
MARTÍNEZ ZORRILLA, David: Metodología jurídica y argumentación, (Madrid-Barcelona-Buenos Aires: Marcial Pons
ediciones jurídicas y sociales, 2010), pp. 292.

 
MEYER, Michel: Principia Rhetorica. Una teoría general de la argumentación. Traducción de Irene Agoff, (Buenos
Aires-Madrid: Amorrortu editores, 2013 [orig. 2008]), pp. 352.

 
MITCHEL, David: Introducción a la lógica. Traducción de Juan Carlos García Borrón, (Barcelona: Editorial Labor, 1968),
pp. 195.

 
MORESO MATEOS, Josep Joan: Lógica, argumentación e interpretación en el derecho, (Barcelona: Editorial UOC,
2006), pp. 171.

 
PERELMAN, Chaïm et Lucie OLBRECHTS-TYTECA: Tratado de la argumentación. La nueva retórica. Traducción
española de Julia Sevilla Muñoz, (Madrid: Editorial Gredos, 1989), pp. 855.

 VEGA REÑÓN, Luis: La fauna de las falacias, (Madrid: Editorial Trotta, 2013), pp. 364.

 
WESTON, Anthony: Las claves de la argumentación. Traducción de Mar Vidal, (Barcelona: Editorial Ariel, 2012 [orig.
2009]), pp. 126.
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2. ALTRES RECURSOS: EINES INFORMÀTIQUES.

Tot seguit, es recullen un seguit d’enllaços d’Internet a les pàgines web de diferents eines informàtiques que,
precedits d’una breu descripció, seran objecte d’exposició en la lliçó “10. Eines informàtiques de treball científic”
del programa i que, en principi, han d’ésser útils per l’elaboració d’un treball de recerca. Tanmateix, cal fer tres
advertiments: aquest llistat no exhaureix els programes existents sinó que només aplega els que —per experiencia
personal— semblen més adequats per certes tasques elementals; s’han escollit eines informàtiques basades en el
sistema operatiu Windows (tanmateix, d’algunes també hi ha disponible la corresponent versió Linux) i, finalment,
s’han escollit eines informàtiques amb llicència freeware per evitar a l’alumnat qualsevol dispendi econòmic en la
seva adquisició. En la mesura que no hi ha un únic programa que pugui acomplir totes les tasques, els enllaços es
presenten estructurats en quatre grans seccions tot seguint els apartats de l’esmentada lliçó del programa: 1.
Recollida de materials. 2. Anàlisi i síntesi. 3. Redacció. 4. 2.4. El “tres en un: Docear. The Academic Literature
Suite.

 

  

 2.1. Recollida de materials.

  

2.1.1. Fitxes de referències: Zotero, JabRef.

  

 

Eines per recollir i utilitzar bibliografia. Zotero és un complement del navegador Firefox que conté una base de
dades per magatzemar bibliografia i, mitjançant una eina, és capaç d’inserir la referència bibliogràfica triada i
segons l’estil desitjat com a nota a peu de pàgina en el processador de textos. Aquest programa només té una
limitació: la companyia concedeix gratuïtament l’ús d’espai de disc dur limitat a partir del qual cal pagar-ne la seva
ampliació. Per aquest motiu, cal tenir present la possibilitat d’exportar el contingut de la base de dades
bibliogràfica de Zotero a un programa extern i propi on magatzemar les referències amb l’única limitació de la
quantitat d’espai disponible en el disc dur del propi ordinador. En aquest sentit, és útil el programa JabRef perquè
és capaç de llegir una base de dades en format Bibtex (que el programa Zotero exporta directament) i després
inserir les referències bibliogràfiques en el processador de textos.  

  

 Zotero. <http://www.zotero.org/>

 Jabref. <http://jabref.sourceforge.net/>

  

2.1.2. Fitxes de contingut: Textcite, Keynote.

  

 
Eines per recollir i utilitzar les cites i apunts extrets de publicacions. Textcite és un programa que permet recollir i
classificar cites de documents. El programa Keynote és semblant però afegeix la possibilitat de classificar les cites
en una estructura arborescent.

  

 Textcite. <http://textcite.sourceforge.net/>

 Keynote. <http://www.tranglos.com/free/keynote.html>

  

 2.2. Anàlisi i síntesi.
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2.2.1 Mapes conceptuals: FreeMind, Yed Graph editor.

  

 
Eines per confegir esquemes, mapes conceptuals o altra mena de dissenys gràfics per representar l’anàlisi o
síntesi. Els programes FreeMind i Yed Graph editor són capaços d’executar aquesta mena de tasca i, a més,
contenen alguns models preestablerts.

  

 FreeMind. <http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Download>

 Yed Graph editor. <http://www.yworks.com/en/products_yed_about.html>

  

2.2.2. Gestor de notes: Pliny.

  

 
Eines per recollir, analitzar i sintetitzar dades. El programa Pliny permet incloure les dades o, fins i tot, textos dins
de contenidors als quals després s’adjudica una etiqueta identificativa i entre ells es poden establir vincles
relacionals.

  

 Pliny. <http://pliny.cch.kcl.ac.uk/>

  

2.2.3. Transcripció de textos: Transcript.

  

 
Eina per transcriure documents ja que permet veure alhora la imatge digital d’un document i disposar d’un
processador de textos per transcriure’n el contingut.

  

 Transcript. <http://www.jacobboerema.nl/en/Freeware.htm>

  

 2.3. Redacció.

  

2.3.1. Processador de textos: LibreOffice-Writer.

  

 
Eina per redactar el treball que permet incloure notes a peu de pàgina, fer esquemes, índexs, etc. S’ha escollit el
programa Writer de la suite Libre-Office perquè és freeware.

  

 LibreOffice-Writer. <http://www.libreoffice.org/>

  

2.3.2. Presentacions: LibreOffice-Impress.

  

 Eina per confeccionar presentacions. S’ha escollit el programa Impress de la suite Libre-Office perquè és freeware.

  

 LibreOffice-Calc. <http://www.libreoffice.org/>

  

 2.4. El “tres en un”: Docear. The Academic Literature Suite.

  

2.4.1. Mapa conceptual amb referències i connexió amb processador de textos: Docear.
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Eina relativament nova i amb un potencial que fa justícia al sobrenom que duu: The Academic Literature Suite. És
un programa gratuït i de codi obert, finançat pel Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (Ministeri
Federal d’Economia i Tecnologia d’Alemanya) i, en el seu desenvolupament, han participat científics d’arreu del
món, entre d’altres de l’Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg i de la University of California, Berkeley. En una
única aplicació, aquesta eina permet recopilar, organitzar i gestionar les referències; pot gestionar una biblioteca
de documents PDF, les referències, els comentaris personals i tot això s’integra mitjançant diagrames de fluxe dins
d’un mapa conceptual. En la pràctica, això significa que, a partir dels comentaris i subratllats en documents PDF
fets per l’usuari, permet importar-ne els continguts, incloure les referències i crear un mapa conceptual modificable
segons les pròpies necessitats (amb diagrames de fluxe) i, finalment, és capaç de connectar-se mitjançant un add-
on (anomenat Docear4Word) amb el processador de textos (de moment, només Microsoft Word). De fet, també pot
connectar-se amb d’altres programes com Mendeley i FoxitReader. Aquest programa és freeware.

  

 Docear. <http://www.docear.org/>

 Explicació de les capacitats. <http://www.docear.org/software/details/>

 Video explicatiu de les funcions. <http://www.docear.org/software/screenshots/>
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