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Identificació de l'assignatura

Assignatura
Crèdits
Grup
Període d'impartició
Idioma d'impartició

11038 - Treball de Fi de Màster
1,12 de presencials (28hores) 13,88 de no presencials (347 hores) 15 de totals
(375 hores).
Grup 1, AN (Campus Extens)
Anual
Castellà

Professorat
Professor/a

Horari d'atenció alumnat
Hora d'inici

Hora de fi

Dia

Data d'inici

Data de fi

Bernardo Garcias Vidal

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

Francisco López Simó
francisco.lopezsimo@uib.es

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

Despatx

Contextualització
Coordinador de l'assignatura: D. Santiago Oliver Barceló
Al TFM l'alumnat treballarà dos casos a desenvolupar dins dues jurisdiccions diferents: civil, penal,
contenciosa-administrativa o social.
Els tutors dels grups s'assigneran preferentment entre els professors advocats que imparteixen docència bé
en el mòdul general bé en el mòdul especial. En tot cas, els tutors seran advocats en exercici.
El TFM consta de dues parts:
1 Una part d'activitat presencial (equivalent a 9 crèdits, que inclou l'activitat no presencial vinculada
inescindiblemente a l'activitat presencial) consistent en la preparació dels dos casos a desenvolupar dins
dues jurisdiccions diferents.
2 La preparació del TFM, equivalent a 6 crèdits.

Requisits
Essencials
Per a poder ser avaluat del treball fi de Màster és imprescindible tenir aprovades les assignatures Matèries
Generals i Matèries Especials
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Recomanables
.

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.
4 [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
5 [5] Saber transmetre d'una manera clara i sense ambigüitats a un públic especialitzat o no, resultats
procedents de l'estudi del cas concret, així com els fonaments més rellevants sobre els quals se sustenten
6 [6] Haver desenvolupat l'autonomia suficient per participar en projectes i col·laboracions professionals
dins el seu àmbit temàtic, en contextos interdisciplinaris i, si escau, amb una alta component de
transferència del coneixement.
7 [7] Ser capaços d'assumir la responsabilitat del seu propi desenvolupament professional i de la seva
especialització en un o més camps d'estudi

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.
* [11] Saber desenvolupar destreses que permetin a l'advocat millorar l'eficiència del seu treball i
potenciar el funcionament global de l'equip o institució en què ho desenvolupa mitjançant l'accés a
fonts d'informació, el coneixement d'idiomes, la gestió del coneixement i el maneig de tècniques i eines
aplicades.
* [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.
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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
Elecció de dues matèries corresponents als ordres jurisdiccionals civil, penal, laboral i contenciósadministratiu per a l'elaboració de dos dossiers pràctics compost cadascun d'ells per un informe general i els
escrits corresponents a cadascuna de les etapes d'un procediment complet

Continguts temàtics
Jurisdicció 1. Jurisdicció 1
Elecció d'un primer ordre jurisdiccionals civil, penal, laboral o contenciós-administratiu
Jurisdicció 2. Jurisdicció 2
Elecció d'un segon ordre jurisdiccional, diferent al primer

Metodologia docent
Com a regla general, cada estudiant tindrà dos tutors en funció dels òrgans jurisdiccionals escollits per
realitzar el Treball fi de Màster (un per a cada òrgan jurisdiccional).

Activitats de treball presencial
Modalitat

Nom

Tip. agr.

Descripció

Hores

Tutories ECTS

Jurisdicció 1

Grup petit (P)

Les activitats de treball presencial es desenvoluparan a través
de tutories consistents en activitats d'orientació, seguiment
i avaluació del procediment d'aprenentatge de l'alumnat
en grup reduït (5 o 6 persones); per tant, amb atenció
personalitzada per part del professorat.

14

Tutories ECTS

Jurisdicció 2

Grup petit (P)

Les activitats de treball presencial es desenvoluparan a través
de tutories consistents en activitats d'orientació, seguiment
i avaluació del procediment d'aprenentatge de l'alumnat
en grup reduït (5 o 6 persones); per tant, amb atenció
personalitzada per part del professorat.

14

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.
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Activitats de treball no presencial
Modalitat

Nom

Descripció

Hores

Estudi i treball
TFM: aprofundir, elaborar Una vegada finalitzatdes les actividades presencials i no presencials
autònom individual i defensar
vinculades a les tutories TFM, el Treball Fi de Màster suposarà aprofundir
en tota la problemàtica que li han plantejat els dos casos pràctics, elaboració
d'un informe (o demanda o anàleg depenent del cas) i preparació de la
defensa oral i la seva exposició davant un tribunal.

150

Estudi i treball
Treball autònom vinculat Preparació de les activitats a desenvolupar a les tutories: lectura de lleis,
autònom individual a les tutories
sentències, autors, preparació d'escrits, etc.
o en grup

197

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
S'avaluarà el treball escrit i la seva defensa oral davant el tribunal. Prèvia a la defensa del Treball fi de
Màster, resultarà imprescindible obtenir l'aval del tutor o dels dos tutors dels casos pràctics a desenvolupar.
El tutor o els tutors emetran un informe d'aprofitament de les activitats presencials qualificant l'activitat del/
de l'alumne/a com a apta o no apta per defensar el Treball fi de Màster.
El treball fi de Màster es defensarà davant un Tribunal d'avaluació del Treball fi de Màster (TETFM)
configurat per tres persones (formaran part del mateix advocats o professors permanents de la Universitat).
Els TETFM que jutgin els treballs fi de Màster avaluaran el treball fins a un màxim de 9 (excel·lent). Si
el TETFM considera que el treball pot merèixer Matrícula d'Honor (les Matrícules d'Honor que es poden
concedir per assignatura estan limitades), el TETFM oferirà a l'estudiant la possibilitat de defensar el seu
treball a l'efecte d'obtenir aquesta Matrícula d'Honor davant un Tribunal específic conformat pels degans del
ICAIB i de la Facultat de Dret (o persones en les quals deleguin) i el coordinador de les pràctiques externes
(o un advocat o professor permanent d'universitat). Aquest Tribunal específic podrà atorgar les matrícules
que estimi oportunes, sempre dins dels límits normatius, però també podrà augmentar la nota entre 9.0 i 10
si així ho considera oportú.
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Jurisdicció 1
Modalitat
Tècnica
Descripció

Criteris d'avaluació

Tutories ECTS
Informes o memòries de pràctiques (no recuperable)
Les activitats de treball presencial es desenvoluparan a través de tutories consistents en activitats
d'orientació, seguiment i avaluació del procediment d'aprenentatge de l'alumnat en grup reduït (5 o 6
persones); per tant, amb atenció personalitzada per part del professorat.
El tutor ha de donar l'apte.

Percentatge de la qualificació final: 0%

Jurisdicció 2
Modalitat
Tècnica
Descripció

Criteris d'avaluació

Tutories ECTS
Informes o memòries de pràctiques (no recuperable)
Les activitats de treball presencial es desenvoluparan a través de tutories consistents en activitats
d'orientació, seguiment i avaluació del procediment d'aprenentatge de l'alumnat en grup reduït (5 o 6
persones); per tant, amb atenció personalitzada per part del professorat.
El tutor ha de donar l'apte.

Percentatge de la qualificació final: 0%

TFM: aprofundir, elaborar i defensar
Modalitat
Tècnica
Descripció

Criteris d'avaluació

Estudi i treball autònom individual
Altres procediments (no recuperable)
Una vegada finalitzatdes les actividades presencials i no presencials vinculades a les tutories TFM, el
Treball Fi de Màster suposarà aprofundir en tota la problemàtica que li han plantejat els dos casos pràctics,
elaboració d'un informe (o demanda o anàleg depenent del cas) i preparació de la defensa oral i la seva
exposició davant un tribunal.
S'avaluarà el treball escrit i la seva defensa oral davant el tribunal

Percentatge de la qualificació final: 100%

Treball autònom vinculat a les tutories
Modalitat
Tècnica
Descripció
Criteris d'avaluació

Estudi i treball autònom individual o en grup
Informes o memòries de pràctiques (no recuperable)
Preparació de les activitats a desenvolupar a les tutories: lectura de lleis, sentències, autors, preparació
d'escrits, etc.
El tutor ha de donar l'apte.

Percentatge de la qualificació final: 0%

Recursos, bibliografia i documentació complementària
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S'emprerà el material didàctic del professor
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