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Despatx

Contextualització
Professors responsables:
1 Dr. Santiago Cavanillas Múgica
2 Dr. Luis Garau Juaneda
Professors (provisionals) que impartiran docència a aquesta assignatura:
1 D. José Ramón Ahicart (advocat de la Comunitat Autònoma) -10 hores lectives2 Dr. Guillermo Alcover Garau (catedràtic de Dret Mercantil i advocat) - 32 hores lectives3 D. Martín Aleñar (abogado) -6 hores lectives4 Dra. Margalida Capellà (professora contractada doctora de Dret Internacional Públic) -5 hores lectives5 Dr. Miguel Coca (catedràtic de Dret Civil i advocat) - 22 hores lectives6 D. Gabriel Garcías (professor titular de Dret Penal i advocat) -15 horas lectives7 Dña. Carmen López (advocat) -6 hores lectives8 D. Eduardo Ramón (professor titular de Dret Penal) -15 hores lectives9 D. Carlos Roig (advocat) -6 horas lectives10 Dra. Margarita Tarabini (professora titular de Dret del Treball i de la Seguretat Social) -25 hores lectives11 Dra. M. Magdalena Llompart Bennàssar (professora titular de Dret del Treball i de la Seguretat Social)
-5 hores lectivesLes classes, generalment, seran en castellà, però no es pot descartar que algun/s professors les puguin impartir
en català.
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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 [2] Saber aplicar i integrar els seus coneixements, la comprensió d'aquests, la seva fonamentació científica
i les seves capacitats de resolució de problemes en entorns nous i definits de forma imprecisa, incloent
contextos de caràcter multidisciplinari professional altament especialitzats.
3 [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.

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.
* [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.

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
Pràctica civil i mercantil. Pràctica civil i mercantil
Contractes civils i mercantils. Drets Reals. Dret de Família. Dret de successions. Dret de danys.
Dret concursal. Dret societari. Sessions d'actualització (en aquestes sessions d'actualització
s'incidiria en aquelles matèries que, per haver-se produït recentment novetats legislatives o
jurisprudencials, o per qualsevol altre motiu, no formen part dels coneixements del graduat
en Dret).
Pràctica administrativa. Pràctica administrativa
Procediment administratiu. Procés contenciós administratiu. Tribunal EconòmicAdministratiu. Dret urbanístic. Responsabilitat de les administracions públiques. Sessions de
(en aquestes sessions d'actualització s'incidiria en aquelles matèries que, per haver-se produït
recentment novetats legislatives o jurisprudencials, o per qualsevol altre motiu, no formen part
dels coneixements del graduat en Dret).
Pràctica Penal. Pràctica Penal
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Dret Penal especial. Violència de gènere. Menors. Procés penal. Jurado. Dret Penitenciari.
Sessions d'actualització (en aquestes sessions d'actualització s'incidiria en aquelles matèries
que, per haver-se produït recentment novetats legislatives o jurisprudencials, o per qualsevol
altre motiu, no formen part dels coneixements del graduat en Dret).
Pràctica laboral i de la seguretat social. Pràctica laboral i de la seguretat social
Contractació laboral. Seguretat social. Procediment laboral. Sessions d'actualització (en
aquestes sessions d'actualització s'incidiria en aquelles matèries que, per haver-se produït
recentment novetats legislatives o jurisprudencials, o per qualsevol altre motiu, no formen part
dels coneixements del graduat en Dret).

Metodologia docent
Activitats de treball presencial
Modalitat

Nom

Classes teòriques

Tip. agr.
Grup gran (G)

Descripció

Hores

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.

174

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

Estudi i treball
Pràctica Administrativa
autònom individual

Descripció

Hores

Estudi de la prova test de Pràctica Administrativa de l'assignatura Matèries
Especials. 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.

114

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.
Estudi i treball
Pràctica Civil i Mercantil Estudi de la prova test de Pràctica Civil i Mercantil de l'assignatura
autònom individual
Matèries Especials. 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.

228
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Descripció

Hores

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.
Estudi i treball
Pràctica Laboral i de la
autònom individual Seguretat Social

Estudi de la prova test de Pràctica Laboral i de la Seguretat Social de
l'assignatura Matèries Especials. 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.

114

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.
Estudi i treball
Pràctica Penal
autònom individual

Estudi de la prova test de Pràctica Penal de l'assignatura Matèries
Especials. 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.

95

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 de
l'alumnat i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants
Per aprovar l'assignatura és necessari aprovar les quatre proves test: és a dir, s'ha de treure un mínim de 20 a
la prova Pràctica Civil i Mercantil, un mínim de 10 a la prova de Pràctica Administrativa, un mínim de 10 a
la prova de Pràctica Penal i un mínim de 10 a la prova de Pràctica Laboral i de la Seguretat Social. Sempre
que s'hagin superat les quatre proves, la nota final serà la suma ponderada de les quatre notes sobre 10.
Si es suspèn alguna de les 4 proves, l'assignatura estarà suspesa. La nota final seria la suma ponderada de
les quatre proves calculada sobre un màxim de 4.9 sobre 10.
Pràctica Administrativa
Modalitat
Tècnica
Descripció

Criteris d'avaluació

Estudi i treball autònom individual
Proves objectives (recuperable)
Estudi de la prova test de Pràctica Administrativa de l'assignatura Matèries Especials. 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.
20 preguntes amb quatre possibles respostes.
Cada pregunta correcta: 1 punt
Cada pregunta errònia resta 0.25.
Les preguntes no contestades no sumen ni resten.
Durada de l'examen: 40 minuts.
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L'activitat és recuperable al setembre.
Per aprovar aquesta prova test és necessari obtenir un mínim de 10 punts en l'examen sobre un màxim de
20 punts
Percentatge de la qualificació final: 20%

Pràctica Civil i Mercantil
Modalitat
Tècnica
Descripció

Criteris d'avaluació

Estudi i treball autònom individual
Proves objectives (recuperable)
Estudi de la prova test de Pràctica Civil i Mercantil de l'assignatura Matèries Especials. 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.
40 preguntes amb quatre possibles respostes.
Cada pregunta correcta: 1 punt
Cada pregunta errònia resta 0.25.
Les preguntes no contestades no sumen ni resten.
Durada de l'examen: 80 minuts.
L'activitat és recuperable al setembre.
Per aprovar aquesta prova test és necessari obtenir un mínim de 20 punts en l'examen sobre un màxim de
40 punts

Percentatge de la qualificació final: 40%

Pràctica Laboral i de la Seguretat Social
Modalitat
Tècnica
Descripció

Criteris d'avaluació

Estudi i treball autònom individual
Proves objectives (recuperable)
Estudi de la prova test de Pràctica Laboral i de la Seguretat Social de l'assignatura Matèries Especials. 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.
20 preguntes amb quatre possibles respostes.
Cada pregunta correcta: 1 punt
Cada pregunta errònia resta 0.25.
Les preguntes no contestades no sumen ni resten.
Durada de l'examen: 40 minuts.
L'activitat és recuperable al setembre.
Per aprovaraquesta prova test és necessari obtenir un mínim de 10 punts en l'examen sobre un màxim de
20 punts

Percentatge de la qualificació final: 20%
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Pràctica Penal
Modalitat
Tècnica
Descripció

Criteris d'avaluació

Estudi i treball autònom individual
Proves objectives (recuperable)
Estudi de la prova test de Pràctica Penal de l'assignatura Matèries Especials. 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.
20 preguntes amb quatre possibles respostes.
Cada pregunta correcta: 1 punt
Cada pregunta errònia resta 0.25.
Les preguntes no contestades no sumen ni resten.
Durada de l'examen: 40 minuts.
L'activitat és recuperable al setembre.
Per aprovar aquesta prova test és necessari obtenir un mínim de 10 punts en l'examen sobre un màxim de
20 punts

Percentatge de la qualificació final: 20%

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
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