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Informació general de l'assignatura

Denominació TREBALL DE FI DE MÀSTER

Codi 14611

Semestre d'impartició INDEFINIDA

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

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

2 OBLIGATÒRIA Presencial

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

2 OBLIGATÒRIA Presencial

Màster Universitari en Advocacia 2 OBLIGATÒRIA Presencial

Nombre de crèdits
assignatura (ECTS)

6

Tipus d'activitat, crèdits
i grups

Tipus
d'activitat

TFM

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

2021-22

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

BARRÓN ARNICHES, PALOMA
BEGOÑA

paloma.barron@udl.cat ,5

CASTILLO SOLSONA, MARIA
MERCEDES

merce.castillo@udl.cat ,5

CIERCO SEIRA, CÉSAR cesar.cierco@udl.cat 1

CORTADA CORTIJO, MARIA
NEUS

neus.cortada@udl.cat ,5

EZQUERRA HUERVA, ANTONIO antonio.ezquerra@udl.cat ,5

FERNÁNDEZ CAÑUETO, DANIEL daniel.fernandez@udl.cat 1

FLORENSA TOMÀS, CARLES
ENRIC

carles.florensa@udl.cat 1,75

FONDEVILA MARON, MANUEL manuel.fondevila@udl.cat ,5

FONTANELLAS MORELL, JOSEP
MARIA

josepmaria.fontanellas@udl.cat 1

GARCIA ALBERO, RAMON ramon.garcia@udl.cat 2

IBARS VELASCO, DANIEL daniel.ibars@udl.cat 1
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MORENO GENE, JOSE josep.moreno@udl.cat ,5

PUYALTO FRANCO, MARIA JOSÉ mariajose.puyalto@udl.cat 1,75

SALAMERO TEIXIDÓ, LAURA laura.salamero@udl.cat ,5

SALAT PAISAL, MARC marc.salat@udl.cat ,5

TOLDRÀ ROCA, Mª DOLORES dolors.toldraroca@udl.cat ,5

VILLACAMPA ESTIARTE,
CAROLINA

carolina.villacampa@udl.cat ,5

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

Crèdits
impartits
pel
professorat

Horari de tutoria/lloc

Objectius acadèmics de l'assignatura

L'objectiu del Treball de Fi de Master (TFM) consisteix en aprofondir en l'estudi d'una qüestió jurídica, posant de
manifest el conjunt d'habilitats i coneixements que l'estudiant ha adquirit al llarg de la titulació

Ateses les característiques del màster, el TFM del Màster en Advocacia consisteix en l'elaboració d'un dictamen
jurídic.

Competències

Competències bàsiques

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

CB7. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes
en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més àmplis (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, essent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i
ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis

2021-22



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

CB10. Que els estudiants posseeixin les habiltitats d'aprenentatge que els permitin continuar estudiant d'una
manera que haurà de ser en gran mesura autodiritigida o autònoma

Competències generals

CG1. Respeto a los derechos fundamentales de igualdad entre hombres y mujeres, a la promoción de los Derechos
Humanos y a los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos

Competències específiques

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

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

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

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

CE5. Conèixer i saber aplicar els drets i deures deontològics professionals en les relacions de l'advocat amb el
client, les altres parts, el tribunal o autoritat pública i entre advocats

CE6. Conèixer i avaluar les diferents responsabilitats vinculades a l'exercici de l'activitat professional incloent el
funcionament bàsic de l'assistència jurídica gratuïta i la promoció de la responsabilitat social de l'advocat/a

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

CE9. Conèixer i saber aplicar a la pràctica l'entorn organitzatiu, de gestió i comercial de l'advocat així com el seu
marc associatiu, fiscal, laboral i de protecció de dades de caràcter personal

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

CE11. Saber desenvolupar destreses que permetin a l'advocat millorar l'eficiència del seu treball i potenciar el
funcionament global de l'equip o institució que els desenvolupa mitjançant l'accès a fonts d'informació, el
coneixement d'idiomes, la gestió de coneixements i la utilització de tècniques i eines aplicades

CE12. Coneixer, saber organitzar i planificar els recursos individuals i col·lectius de que es disposin per l'exercici,
en les seves diferents modalitats organitzatives, de la professió d'advocat

CE13. Saber exposar de forma oral i escrita fets i extreure argumentalment conseqüències jurídiques, tenint en
compte el context i el destinatari a qui 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
les seves relacions amb els ciutadans, els professionals i les institucions

Continguts fonamentals de l'assignatura
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El Treball de Fi de Màster consisteix en l'elaboració d'un dictamen sobre una qüestió jurídica. L'estudiant escull un
àmbit temàtic -dret administratiu, dret civil, dret internacional public, dret internacional privat, dret fiscal, dret penal,
dret processal, dret del treball ...- i se li assigna un tutor/a (o dos), atenent a l'àmbit escollit.  El/la tutor/a, a la seva
vegada, li suggereix  diversos temes i, entre tots dos, n'escullen un, sobre el qual s'elabora el dictamen.

L a Memòria del dictamen ha de tenir una extensió mínima de 30 pàgines i en la seva redacció s'ha de seguir
l'estructura següent:

RESUM (15 línies)

PARAULES CLAU (8 paraules)

INDEX

COS DEL TREBALL

 I.- Antecedents de fet

II.- Consulta/es plantejada/es

III.- Resposta/es a la/les consulta/es plantejada/des

IV.- Conclusions

BIBLIOGRAFIA

ANNEXOS

Veure model de Memòria de dictamen a l'apartat Recursos

Eixos metodològics de l'assignatura

 

La metodologia emprada consisteix en una proposta de treball autònom de l'alumne, amb una supervisió per part
del professor-tutor i durant un període determinat, segons s'exposa a l'apartat pla de desenvolupament

Pla de desenvolupament de l'assignatura

 

- Elecció d'àmbit temàtic per part de l'estudiant: mes de juny del 201

- Assignació de tutors/es i determinació del tema objecte del dictamen: mes de juliol del 2021

- Data límit de lliurament del 1r esborrany de la Memòria al tutor/a: 25 d'octubre de 2021

- Data límit de lliurament del 2on esborrany de la Memòria al tutor/a: 22 de novembre de 2021

- Data límit pel dipòsit de la Memòria i de comunicació del vist-i-plau  per la seva defensa així com dels integrants
del tribunal a la secretaria de la FDET: 15 de desembre de 2021

- Període de defensa oral: des del 7 al 21 de gener de 2022. La defensa en durà a terme en un acte públic davant
un tribunal integrat per 3 membres

Sistema d'avaluació

La nota final serà el resultat de la ponderació de les notes obtingudes en les successives fases d'elaboració del
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Treball de Fi de Màster (TFM) que s'han explicitat al Pla de Desenvolupament, d'acord amb els percentatges
següents:

- Elaboració i seguiment del treball: 20%

- Memòria final: 50%

- Defensa oral i pública: 30%

Bibliografia i recursos d'informació

 

La que es suggereixi per part de cada tutor/a
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