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Informació general de l'assignatura

Denominació PRÀCTIQUES I

Codi 14610

Semestre d'impartició 2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

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

1 OBLIGATÒRIA Presencial

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

1 OBLIGATÒRIA Presencial

Màster Universitari en Advocacia 1 OBLIGATÒRIA Presencial

Nombre de crèdits
assignatura (ECTS)

6

Tipus d'activitat, crèdits
i grups

Tipus
d'activitat

PAES

Nombre de
crèdits

6

Nombre de
grups

1

Coordinació CASTILLO SOLSONA, MARIA MERCEDES

Departament/s DRET PÚBLIC

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Català/Castellà

2022-23

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 4,6

Informació complementària de l'assignatura

 

Aquesta assignatura es configura com a preparatòria de l'assignatura Pràctiques externes II mitjançant la
realització d'activitats com les simulacions de judicis penals i laborals, la participació en les simulacions de judicis
civils organitzades per l'Escuela Judicial i les estades en diversos òrgans de l'administració de justícia

 

 

 

 

 

 

Objectius acadèmics de l'assignatura

El principal objectiu de l'assignatura Pràctiques Externes I és que l'estudiant aprengui a desenvolupar les
competències i habilitats necessàries per l'exercici de l'advocacia abans de que iniciï les seves pràctiques en un
despatx professional, la qual cosa és l'objecte de l'assignatura Pràctiques externes II.

Competències

Competències bàsiques

CB6. Posseir i comprendre coneixements que aportin una base u oportunitat de ser originals en el
desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca

CB7. Que els estudiants sàpiguin aplicar els coneixements adquirits i la seva capacidad de resolució de problemes
en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinars) relacionats amb la seva àrea
d'estudi

CB8. Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis
a partir d'una informació que, sent incompleta i limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i
ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis

CB9. Que els estudiants sàpiguin comunicar les seves conclusions -i els coneixements i raons últimes que les
fonamenten- a públics especializats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüetats

CB10. Que els estudiants posseixin les habilitats d'aprenentatge que els permitin continuar estudiant d'una manera
que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma
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Competències generals

CG1. Respecte als drets fonamentals d'igualitat entre homes i dones, a la promoció dels Drets Humans i als valors
propis d'un cultura de pau i valors democràtics

 

Comptències específiques

CE1. Posseir, comprendre i desenvolupar habilitats que posibilitin aplicar els coneixements acadèmics
especialitzats adquirits al grau a la realitat canviant a la que s'enfronten els advocats per a evitar situacions de
lessió, risc o conflicte en relació als interessos encomanats o al seu exercici professional davant tribunals o
autoritats públiques i en les funcions d'assessorament

CE2. Conèixer les tècniques adreçades a l'averiguació i establiment dels fets en els diferents tipus de
procediments, especialment la producció de documents, els interrogatoris i les proves pericials

CE3. Coneixer i ser capaç d'integrar la defensa dels drets dels clients en el marc dels sistemes de tutela
jurisdiccional nacionals i internacionals

CE4. Coneixer les diferents tècniques de composició d'interessos i saber trobar solucions a problemes mitjançant
mètodes alternatius a la via jurisdiccional

CE7 Saber identificar conflictes d'interessos i conèixer les tècniques per la seva resolució, establir l'abast del
secret professional i de la confidencialitat i preservar la independència de criteri

CE8. Saber identificar els requeriments de prestació i organització determinants per l'assessorament jurídic

CE10. Desenvolupar destreses i habilitats per l'elecció de l'estratègia correcta per la defensa dels drets dels clients
tenint en compte les exigències dels diferents àmbits de la pràctica professional

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

CE14. Saber desenvolupar treballs professionals en equips específics i interdisciplinars

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

Continguts fonamentals de l'assignatura

 

A l'assignatura Pràctiques I, es duen a terme les següents activitats: :

- Simulacions de judicis penals i laborals

- Simulacions a l'Escola Judicial

- Estades en diversos òrgans de l'administració de justicia
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Eixos metodològics de l'assignatura

S'empra la metodologia consistent en el mètode del cas

Pla de desenvolupament de l'assignatura

Es preveu el següent periode de sessions presencials:

5, 8 i 29 de maig

17, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28 i 29 de juny

 

 

 

Sistema d'avaluació

La nota final de l'assignatura serà el resultat de les notes obtingudes per l'estudiant a les diverses activitats
formatives, ponderades segons els percentatges que es detallen a continuació:

- Simulacions de judicis: 90%

- Estades en òrgans judicials: 10%
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