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Identificació de l'assignatura

Assignatura
Crèdits
Grup
Període d'impartició
Idioma d'impartició

11036 - Mòdul General
3,84 de presencials (96 hores) 12,16 de no presencials (304 hores) 16 de totals
(400 hores).
Grup 1, 1S (Campus Extens)
Primer semestre
Castellà

Professors
Professor/a

Horari d'atenció als alumnes
Hora d'inici

Hora de fi

Dia

Data d'inici

Data de fi

Miguel Albertí Amengual

Cal concertar cita prèvia amb el/la professor/a per a fer una tutoria

Xavier Blas Guasp

Cal concertar cita prèvia amb el/la professor/a per a fer una tutoria

Juan Buades Feliu
Jaime Vicente Campaner Muñoz

Despatx

Cal concertar cita prèvia amb el/la professor/a per a fer una tutoria

08:00

09:00

Divendres

07/09/2016

31/07/2017

Asociados
Procesal

Javier Capelastegui Pérez-España

Cal concertar cita prèvia amb el/la professor/a per a fer una tutoria

Carlos De la Mata Alzina

Cal concertar cita prèvia amb el/la professor/a per a fer una tutoria

Federico Francisco Garau

11:00

13:00

Dijous

12/09/2016

30/06/2017

DA013

Sobrino
fgaraus@uib.es
Bernardo Garcias Vidal

10:00

12:00

Dimecres

01/07/2017

10/09/2017

DA013

María Rosario Huesa Vinaixa
xaro.huesa@uib.es
Jose de Juan Orlandis

11:30

Francisco Lopez Simo
francisco.lopezsimo@uib.es

Cal concertar cita prèvia amb el/la professor/a per a fer una tutoria

12:30

Dimecres

12/09/2016

31/07/2017

Cal concertar cita prèvia amb el/la professor/a per a fer una tutoria

16:00

18:00

Dimecres

12/09/2016

30/06/2017

DA 129 (1ª
planta edif.
Jovellanos)

Antonio Oliver Miro

Cal concertar cita prèvia amb el/la professor/a per a fer una tutoria

Alfonso Pacheco Cifuentes

Cal concertar cita prèvia amb el/la professor/a per a fer una tutoria

Alvaro Perez Menendez

Cal concertar cita prèvia amb el/la professor/a per a fer una tutoria

Jaime Riutord Ramis

Cal concertar cita prèvia amb el/la professor/a per a fer una tutoria

Joana Maria Socias Camacho
joana.socias@uib.es
Bartolomé Trias Prats
tomeu.trias@uib.es

DA012

10:00

12:00

Dimarts

01/09/2016

28/07/2017

da102

Cal concertar cita prèvia amb el/la professor/a per a fer una tutoria

Contextualització
Mòdul general, de 16 crèdits, que inclou 3 blocs de continguts:
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Deontologia professional: Relacions de l'advocat amb el client, les altres parts, el tribunal o l’autoritat pública
i entre advocats.
Instrumentals: Responsabilitats vinculades a l'exercici de l'activitat professional, funcionament de l'assistència
jurídica gratuïta, entorn organitzatiu col·legial i marc jurídic de l'exercici de les professions de l'advocacia.
Organització i gestió del despatx; tècniques de treball en equip i de relacions interpersonals; eines de gestió
i de cerca i tractament de la informació.
Transversals: Estratègia de defensa del client, organització i competència judicial, defensa tècnica i conceptes
jurídics fonamentals. Dret tributari. Pràctica de la prova. Tutela jurisdiccional en un marc nacional i
internacional, amb especial atenció al recurs d'empara i davant del Tribunal Europeu de Drets Humans.
Mètodes alternatius de resolució de conflictes.

Requisits
Per poder cursar el Màster és requisit tenir el títol oficial de graduat en Dret o de llicenciat en Dret.
El Màster Universitari d'Advocacia va dirigit molt especialment als graduats en Dret. També pot resultar
d’interès als llicenciats en Dret.

Competències
Competències generals:
1 [1] Haver adquirit coneixements avançats i demostrat, en un context professional altament especialitzat,
una comprensió detallada i fonamentada dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia de treball en
un o més camps de treball.
2 [3] Saber avaluar i seleccionar la doctrina científica adequada i la metodologia precisa d'acord amb el cas
concret per formular judicis a partir d'informació incompleta o limitada incloent, quan calgui i pertinent,
una reflexió sobre la responsabilitat social o ètica lligada a la solució que es proposi en cada cas.
3 [4] Ser capaços de predir i controlar l'evolució de situacions complexes mitjançant el desenvolupament
de noves i innovadores metodologies de treball adaptades a l'àmbit professional concret, en general
multidisciplinari, en el qual es desenvolupi la seva activitat

Específiques
* [1] Tenir, comprendre i desenvolupar habilitats que possibilitin aplicar els coneixements acadèmics
especialitzats adquirits en el grau a la realitat canviant a la qual s'enfronten els advocats per evitar situacions
de lesió, risc o conflicte en relació als interessos encomanats o el seu exercici professional davant tribunals
o autoritats públiques i en les funcions d'assessorament.
* [2] Conèixer les tècniques dirigides a l'esbrinament i establiment dels fets en els diferents tipus de
procediment, especialment la producció de documents, els interrogatoris i les proves pericials.
* [3] Conèixer i ser capaç d'integrar la defensa dels drets dels clients en el marc dels sistemes de tutela
jurisdiccionals nacionals i internacionals.
* [4] Conèixer les diferents tècniques de composició d'interessos i saber trobar solucions a problemes
mitjançant mètodes alternatius a la via jurisdiccional.
* [5] 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.

2/6
Data de publicació: 08/07/2016
Abans d'imprimir aquest document, pensau bé si és necessari fer-ho. El medi ambient és cosa de tothom.

©2016 Universitat de les Illes Balears. Cra. de Valldemossa, km 7.5. Palma (Illes Balears). Tel.: +34 - 971 17 30 00. E-07122. CIF: Q0718001A
Document generat automàticament a les 1301:22 de 29/06/2017

Guia docent

Any acadèmic
Assignatura
Grup
Guia docent
Idioma

2016-17
11036 - Mòdul General
Grup 1, 1S
B
Català

* [6] 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.
* [7] Saber identificar conflictes d'interessos i conèixer les tècniques per a la seva resolució, establir l'abast
del secret professional i de la confidencialitat, i preservar la independència de criteri.
* [8] Saber identificar els requeriments de prestació i organització determinants per a l'assessorament jurídic.
* [9] Conèixer i saber aplicar en la pràctica l'entorn organitzatiu, de gestió i comercial de la professió
d'advocat, així com el seu marc jurídic associatiu, fiscal, laboral i de protecció de dades de caràcter
personal.
* [10] Desenvolupar destreses i habilitats per a l'elecció de l'estratègia correcta per a la defensa dels drets
dels clients tenint en compte les exigències dels diferents àmbits de la pràctica professional.
* [12] Conèixer, saber organitzar i planificar els recursos individuals i col·lectius disponibles per a l'exercici
en les seves diferents modalitats organitzatives de la professió d'advocat.
* [13] Saber exposar de forma oral i escrita fets, i extreure argumentalment conseqüències jurídiques, en
atenció al context i al destinatari al que vagin dirigides, d'acord si escau amb les modalitats pròpies de
cada àmbit procedimental.

Bàsiques
* Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el màster a l'adreça
següent: http://estudis.uib.cat/master/comp_basiques/

Continguts
Continguts temàtics
Deontologia professional. Deontologia professional
Relacions de l'advocat amb el client, les altres parts, el tribunal o autoritat pública i entre
advocats
Continguts instrumentals. Continguts instrumentals
Responsabilitats vinculades a l'exercici de l'activitat professional, funcionament de l'assistència
jurídica gratuïta, entorn organitzatiu col·legial i marc jurídic de l'exercici de l'advocacia.Organització i gestió del despatx; tècniques de treball en equip i de relacions interpersonals;
eines de gestió i de cerca i tractament de la informació.
Continguts transversals. Continguts transversals
Estratègia de defensa del client, organització i competència judicial, defensa tècnica i conceptes
jurídics fonamentals. Dret tributari. Pràctica de la prova. Tutela jurisdiccional en un marc
nacional i internacional, amb especial atenció al recurs d'empara i davant el Tribunal Europeu
de Drets Humans. Mètodes alternatius de resolució de conflictes.

Metodologia docent
Activitats de treball presencial
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Descripció

Hores

Grup gran (G)

Sense perjudici de la necessària introducció teòrica
que variarà segons el tema, els sistemes habituals de
treball consistiran que els estudiants analitzin i resolguin
assumptes, confeccionin escrits i preparin al·legacions
verbals. S'intentarà reduir el màxim possible la lliçó magistral.

Altres

Bonus

Grup gran (G)

Classes voluntàries i complementàries fora de l'horari
ordinari.

Altres

Participació

Grup gran (G)

Potenciar la participació i implicació dels alumnes en el
desenvolupament de les classes.

96

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació
contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants
si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la
plataforma Campus Extens.

Activitats de treball no presencial
Modalitat

Nom

Descripció

Hores

Estudi i treball
Cas/casos pràctics
autònom individual

Els alumnes hauran de resoldre un cas complex o varis casos breus. La
finalitat és potenciar el raonament jurídic.

30.4

Estudi i treball
Escrit
autònom individual

Els alumnes, a partir d'un cas, hauran de preparar un escrit jurídic.

30.4

Estudi i treball
Prova test
autònom individual

Estudi de la prova test de l'assignatura Matèries Generals. A partir dels
continguts treballats, els estudiants del Màster hauran de preparar una prova
test d'estructura similar a la que es podrien trobar a la proves d'accés a la
professió d'advocat.

243.2

Aquí també s'inclouen totes aquelles activitats preparatòries de les classes
teòriques: preparació dels casos pràctics a resoldre a classe, lectura de lleis,
de sentències, etc.

Riscs específics i mesures de protecció
Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut dels
alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants
Per aprovar l'assignatura és necessari aprovar la prova test i la prova de cas pràctic. Sempre que s'hagin superat
les dues proves, la nota final serà la suma ponderada de les dues notes sobre 10.
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Si es suspèn alguna de les dues proves, l'assignatura estarà suspesa. La nota final seria la suma ponderada de
les tres proves calculada sobre un màxim de 4.9 sobre 10.
Bonus
Modalitat
Tècnica
Descripció
Criteris d'avaluació

Altres
Altres procediments (no recuperable)
Classes voluntàries i complementàries fora de l'horari ordinari.
L'assistència a les classes bonus atorgarà als alumnes, com a màxim, un punt addicional en la qualificació
final de l'assignatura, sempre que aquesta s'hagi aprovat. Per obtenir el màxim de punturació addicional haurà
d'assistir-se a la totalitat de les classes bonus programades.

Percentatge de la qualificació final: 0%

Participació
Modalitat
Tècnica
Descripció
Criteris d'avaluació

Altres
Altres procediments (no recuperable)
Potenciar la participació i implicació dels alumnes en el desenvolupament de les classes.
La participació i intervenció dels alumnes en el desenvolupament de les classes es considerarà com element
d'avaluació, positiva o negativa, fins un màxim de +/- 0.5 sobre la qualificació final de l'assignatura. Cada
professor, al final de les sessions que hagi impartit, elaborarà un informe en el que destaqui positivament o
negativament la participació dels alumnes que hagin intervingut en el desenvolupament de les classes.

Percentatge de la qualificació final: 0%

Cas/casos pràctics
Modalitat
Tècnica
Descripció
Criteris d'avaluació

Estudi i treball autònom individual
Altres procediments (no recuperable)
Els alumnes hauran de resoldre un cas complex o varis casos breus. La finalitat és potenciar el raonament
jurídic.
Resolució d'un cas pràctic. L'activitat no és recuperable, tret que el professor responsable, donades les
circumstàncies, estima oportú oferir la possibilitat de recuperar la resolució del cas pràctic

Percentatge de la qualificació final: 30%

Escrit
Modalitat
Tècnica
Descripció
Criteris d'avaluació

Estudi i treball autònom individual
Altres procediments (no recuperable)
Els alumnes, a partir d'un cas, hauran de preparar un escrit jurídic.
Preparació d'un escrit. L'activitat no és recuperable, tret que el professor responsable, donades les
circumstàncies, estima oportú oferir la possibilitat de recuperar la preparació de l'escrit

Percentatge de la qualificació final: 0%
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Prova test
Modalitat
Tècnica
Descripció

Criteris d'avaluació

Estudi i treball autònom individual
Proves objectives (recuperable)
Estudi de la prova test de l'assignatura Matèries Generals. A partir dels continguts treballats, els estudiants
del Màster hauran de preparar una prova test d'estructura similar a la que es podrien trobar a la proves d'accés
a la professió d'advocat. Aquí també s'inclouen totes aquelles activitats preparatòries de les classes teòriques:
preparació dels casos pràctics a resoldre a classe, lectura de lleis, de sentències, etc.
a. 50 preguntes amb quatre possibles respostes.
b. Cada pregunta correcta: 1 punt
c. Cada pregunta errònia resta 0.25.
d. Les preguntes no contestades no sumen ni resten.
i. Durada de l'examen: 80 minuts.
f. L'activitat és recuperable una vegada.
g. Per aprovar l'assignatura és necessari obtenir un mínim de 25 punts en l'examen sobre un màxim de 50 punts

Percentatge de la qualificació final: 70%

Recursos, bibliografia i documentació complementària
S'utilitzarà la documentació i la normativa que el professor recomani per a cada sessió.
Bibliografia bàsica
No hi ha recomanacions específiques de bibliografia bàsica
Bibliografia complementària
No hi ha recomanacions específiques de bibliografia complementària

6/6
Data de publicació: 08/07/2016
Abans d'imprimir aquest document, pensau bé si és necessari fer-ho. El medi ambient és cosa de tothom.

©2016 Universitat de les Illes Balears. Cra. de Valldemossa, km 7.5. Palma (Illes Balears). Tel.: +34 - 971 17 30 00. E-07122. CIF: Q0718001A
Document generat automàticament a les 1301:22 de 29/06/2017

