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Identificació de l'assignatura

Assignatura
Crèdits
Grup
Període d'impartició
Idioma d'impartició

11037 - Mòdul Especial
6,96 de presencials (174 hores) 22,04 de no presencials (551 hores) 29 de totals
(725 hores).
Grup 1, AN (Campus Extens)
Anual
Castellà

Professors
Professor/a

Horari d'atenció als alumnes
Hora d'inici

Hora de fi

Dia

Data d'inici

Data de fi

José Ramón Ahicart Sanjosé

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

Bernardo Garcias Vidal

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

Joana Maria Socias Camacho
joana.socias@uib.es
Guillermo Alcover Garau

10:00h

María del Carmen Fernández

15:30h

Francisco López Simó
francisco.lopezsimo@uib.es

DA102

16:30h

Dimarts

08/01/2015

31/07/2015

DA 114
concertar cita)

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

20:00h

21:00h

Dimarts

18/02/2015

02/06/2015

RL AULA 5
TRAS LAS
CLASES

11:00h

13:00h

Dimarts

25/09/2014

09/07/2015

Despatx 015
Edifici Jovellanos

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

12:15h

14:15h

Dimecres

22/09/2014

08/02/2015

DA012

12:15h

14:15h

Dimarts

09/02/2015

13/09/2015

DA012

Ignacio Landa Colomina
Magdalena Llompart Bennàssar
magdalena.llompart@uib.es
Carmen López González

31/07/2015

(Preferible

González
carmen.fernandez@uib.es
Gabriel Garcias Planas
gabriel.garcias@uib.es
María Rosario Huesa Vinaixa
xaro.huesa@uib.es

01/09/2014

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

Miguel Coca Payeras
miguel.coca@uib.es
José Díaz Cappa
jose.diaz@uib.eu

Dimarts

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

Martin Luis Aleñar Feliu
Santiago José Cavanillas Múgica
s.cavanillas@uib.es

12:00h

Despatx

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

11:00h

12:00h

Dimecres

24/09/2014

03/06/2015

DA 209

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

16:00h

18:00h

Dimarts

22/09/2014

31/07/2015

Despacho DA
129 (1ª planta
edif. Jovellanos)
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Horari d'atenció als alumnes
Hora d'inici

Hora de fi

Dia

Data d'inici

Data de fi

Despatx

12:00h

14:00h

Dimarts

22/09/2014

31/07/2015

Despacho DA
129 (1ª planta
edif. Jovellanos)

Anselmo María Martínez

12:00h

14:00h

Dimecres

01/10/2014

31/07/2015

DA007 Edifici
Jovellanos

Cañellas
anselmo.martinez@uib.es
Pedro Antonio Munar Bernat
pedro.munar@uib.es

13:00h

14:00h

Dilluns

22/09/2014

22/02/2015

DA 110

10:00h

11:00h

Dilluns

23/02/2015

31/07/2015

DA 110

Eduardo Ramon Ribas
eduardo.ramon@uib.es
M.Dolores Ripoll Martinez

12:00h

13:00h

Dimecres

24/09/2014

23/09/2015

DA 215

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

Bedoya
Carlos Roig de la Cruz

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

12:00h

14:00h

Dimarts

22/09/2014

23/01/2015

DA 208

Aznar
margarita.tarabinic@uib.es

17:00h

19:00h

Dimecres

22/09/2014

23/01/2015

DA 208

12:00h

14:00h

Dimarts

26/01/2015

31/07/2015

DA 208

Petra Maria Thomàs Puig
petra.thomas@uib.es

12:00h

13:00h

Dilluns

01/09/2014

26/06/2015

DA-001

12:00h

14:00h

Dimarts

16/02/2015

03/07/2015

Despacho

Margarita Tarabini-Castellani

José Ángel Torres Lana
torres.lana@uib.es

del Prof.
TORRES LANA

Contextualització
Professors responsables:
1 Dr. Francisco López Simó (catedrático de Derecho Procesal).
2 Dra. Joana María Socías Camacho (profesora titular de Derecho Administrativo).
Professors (provisionals) que impartiran docència a aquesta assignatura:
1 D. Carlos Roig de la Cruz (advocat) -8 horas lectives2 D. Martín Aleñar (abogado) -6 hores lectives3 D. Bernardo Garcías (abogado) -6 horas lectivas4 Dr. Miguel Coca (catedràtic de Dret Civil i advocat) -26 hores lectives5 Dr. José A. Torres Lana (catedrático de Derecho Civil y abogado) -6 horas lectivas6 Dr. Santiago Cavanillas (catedrático de Derecho Civil) -12 h. actividades con "bonus"7 Dr. Pedro Munar (catedrático de Derecho Civil) -8 h. actividades con "bonus"8 Dr. Guillermo Alcover Garau (catedràtic de Dret Mercantil i advocat) -20 hores lectives9 Dr. Anselmo Martínez (profesor titular de Derecho Mercantil) -4 horas lectivas2/8
Data de publicació: 31/07/2014
Abans d'imprimir aquest document, pensau bé si és necessari fer-ho. El medi ambient és cosa de tothom.

©2015 Universitat de les Illes Balears. Cra. de Valldemossa, km 7.5. Palma (Illes Balears). Tel.: +34 - 971 17 30 00. E-07122. CIF: Q0718001A

Universitat de les
Illes Balears
Guia docent

Any acadèmic
Assignatura
Grup
Guia docent
Idioma

2014-15
11037 - Mòdul Especial
Grup 1, AN
B
Català

10 Dra. Petra Thomás (profesora contratada-doctora de Derecho Mercantil) -14 horas lectivas11 Dr. Eduardo Ramón (professor titular de Dret Penal) -5 hores lectives12 D. José Díaz Capa (fiscal y profesor asociado de Derecho Penal) -5 horas lectivas13 Dª. Carmen López (advocat) -6 hores lectives14 Dr. Gabriel Garcías (professor titular de Dret Penal i advocat) -20 horas lectives15 Dª. Dolores Ripoll (abogado del Estado) -4 horas lectivas16 D. José Ramón Ahicart (advocat de la Comunitat Autònoma) -14 hores lectives17 Dra. Carmen Fernández (profesora titular de Derecho Financiero) -14 horas lectivas18 Dra. Rosario Huesa (catedrática de Dret Internacional Públic) -4 hores lectives19 Dra. Margarita Tarabini (professora titular de Dret del Treball i de la Seguretat Social) -13 hores lectives
+ 4 h. actividades con "bonus"20 Dra. M. Magdalena Llompart Bennàssar (professora titular de Dret del Treball i de la Seguretat Social) -13
hores lectives + 4 h. actividades con "bonus"Les classes, generalment, seran en castellà, però no es pot descartar que algun/s professors les puguin impartir
en català.

Requisits

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.
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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
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 Econòmic-Administratiu.
Dret urbanístic. Responsabilitat de les administracions públiques. 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 Penal. Pràctica Penal
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
Classes teòriques

Nom

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

174
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Descripció

Hores

verbals. S'intentarà reduir el màxim possible la lliçó magistral.

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 Matèries
autònom individual
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

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.
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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 les tres proves test (la prova de Pràctica Civil i Mercantil, la
prova de Pràctica Administrativa y Laboral, y la prova de Pràctica Penal). Sempre que s'hagin superat les tres
proves, la nota final serà la suma ponderada de les tres notes sobre 10.
Si es suspèn alguna de les tres 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.
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.
15 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 (que se hará conjuntamente con la de Práctica Laboral) és necessari obtenir un
mínim de 15 punts en l'examen sobre un màxim de 30 punts.

Percentatge de la qualificació final: 15%

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.
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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.
15 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 (que se hará conjuntamente con la de Práctica Administrativa) és necessari
obtenir un mínim de 15 punts en l'examen sobre un màxim de 30 punts

Percentatge de la qualificació final: 15%

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.
30 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 15 punts en l'examen sobre un màxim de 30
punts

Percentatge de la qualificació final: 30%

Recursos, bibliografia i documentació complementària
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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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