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Identificació de l'assignatura

Assignatura / Grup
Titulació
Crèdits
Període d'impartició
Idioma d'impartició

11039 - Pràctiques Externes / 1
Màster Universitari d'Advocacia
30
Segon semestre
Castellà

Professors
Professor/a

Horari d'atenció als alumnes
Hora d'inici

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

Hora de fi

Dia

Data d'inici

Data de fi

Despatx / Edifici

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

11:00

13:00

Dimarts

02/09/2019

24/07/2020

da102

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

Contextualització
Les pràctiques externes (30 crèdits) es desenvoluparan d'acord amb el Capítol III del Reial decret 775/2011,
de 3 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 34/2006, de 30 d'octubre, sobre l'accés a les professions
d'Advocat i Procurador dels Tribunals.
Els estudiants estaran sota la tutela d'un advocat (per tant, les pràctiques es desenvoluparan fonamentalment
en un despatx d'advocats).
D'acord amb l'establert en l'art. 16 del Reial decret 775/2011, les pràctiques externes estaran tutelades per
un equip de professionals, al capdavant dels quals hi haurà advocats que hagin exercit la professió durant
almenys cinc anys.
Al capdavant dels equips de tutoria de les pràctiques externes, hi haurà un coordinador de les pràctiques
externes: D. Bernardo Garcías Vidal (advocat) i Director del Màster per part de l'ICAIB

Requisits
Essencials
Haver cursat les assignatures Matèries Generals i Matèries Especials.
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Recomanables
.

Competències
Específiques
* [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
* [14] Saber desenvolupar treballs professionals en equips específics i interdisciplinaris
* [15] Saber desenvolupar habilitats i destreses interpersonals, que facilitin l'exercici de la professió
d'advocat en les seves relacions amb els ciutadans, amb altres professionals i amb les institucions

Genèriques
* [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
* [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] 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] 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] 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] 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] 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] Ser capaços d'assumir la responsabilitat del seu propi
desenvolupament professional i de la seva especialització en un o més camps d'estudi
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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
Estada equivalent a 30 crèdits (fonamentalment) amb un advocat

Continguts temàtics
Programa de pràctiques. Programa de pràctiques
Les pràctiques externes es desenvoluparan d'acord amb el previst en el Reial decret 775/2011,
de 3 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 34/2006, de 30 d'octubre, sobre l'accés a
les professions d'Advocat i Procurador dels Tribunals i amb el programa de pràctiques elaborat
pels tutors de pràctiques.
El programa de pràctiques tindrà, com a mínim, els següents objectius:
* Enfrontar-se a problemes deontològics professionals.
* Familiaritzar-se amb el funcionament i la problemàtica d'institucions relacionades amb
l'exercici de les professions d'advocat.
* Conèixer l'activitat d'altres operadors jurídics, així com de professionals relacionats amb
l'exercici de la seva professió.
* Rebre informació actualitzada sobre el desenvolupament de la carrera professional i les
possibles línies d'activitat, així com sobre els instruments per a la seva gestió.
* En general, desenvolupar les competències i habilitats necessàries per a l'exercici de les
professions d'advocat i procurador dels tribunals.
En tot cas, el programa de pràctiques ha de garantir que es desenvoluparan i/o potenciaran les
competències previstes per a les pràcticas externes.

Metodologia docent
Activitats de treball presencial (30 crèdits, 750 hores)
Modalitat

Nom

Tutories ECTS

Tip. agr.
Grup petit (P)

Descripció

Hores

La metodologia d'aquestes pràctiques estarà condicionada pel
programa de pràctiques elaborat pels tutors de pràctiques i,
per tant, pels objectius a complir per elles.

740

En tot cas, les activitats es desenvoluparan a través de tutories;
això és, consistiran en activitats d'orientació, seguiment i
avaluació del procediment d'aprenentatge de l'alumnat en grup
reduït (1 o 2 persones); per tant, amb atenció personalitzada
per part del professorat
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Modalitat

Nom

Avaluació

Entrevistes amb els
equips de tutoria

Tip. agr.
Grup petit (P)

Descripció

Hores

L'alumne s'haurà d'entrevistar amb l'equip de tutories que
anirà avaluant el desenvolupament de les activitats previstes
al programa de pràctiques.

10

Les hores de reunió previstes són aproximades i inclouen les
activitats de treball autònom no presencial de "Preparació de
l'informe i defensa de les activitats desenvolupades".

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 Aula digital.

Activitats de treball no presencial (0 crèdits, 0 hores)
Modalitat

Nom

Descripció

Hores

Estudi i treball
Preparació de l'informe i Preparació de les entrevistes amb els equips de tutoria i preparació i
autònom individual defensa de les activitats presentació de la Memòria Final
desenvolupades

0

Estudi i treball
Activitats individuals
Durant les pràctiques externes, és possible que l'alumne hagi d'estudiar un
autònom individual durant el desenvolupament cas concret, preparar escrits, etc...
de les pràctiques externes
No hi ha una assignació d'hores concretes a aquestes activitats, ja que
dependrà del programa de pràctiques.

0

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
Frau en elements d'avaluació
D’acord amb l’article 33 del Reglament acadèmic, "amb independència del procediment disciplinari que
es pugui seguir contra l’estudiant infractor, la realització demostradorament fraudulenta d’algun dels
elements d’avaluació inclosos en guies docents de les assignatures comportarà, a criteri del professor, una
menysvaloració en la seva qualificació que pot suposar la qualificació de «suspens 0» a l’avaluació anual de
l’assignatura".
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Tutories ECTS
Modalitat
Tècnica
Descripció

Criteris d'avaluació

Tutories ECTS
Altres procediments (no recuperable)
La metodologia d'aquestes pràctiques estarà condicionada pel programa de pràctiques elaborat pels tutors de
pràctiques i, per tant, pels objectius a complir per elles. En tot cas, les activitats es desenvoluparan a través de
tutories; això és, consistiran en activitats d'orientació, seguiment i avaluació del procediment d'aprenentatge
de l'alumnat en grup reduït (1 o 2 persones); per tant, amb atenció personalitzada per part del professorat
El advocat amb qui l'alumne fa les pràctiques haurà d'emetre un informe i valorar a l'estudiant amb pràctiques
amb un "apte" o amb un "no apte".

Percentatge de la qualificació final: 0%

Entrevistes amb els equips de tutoria
Modalitat
Tècnica
Descripció

Criteris d'avaluació

Avaluació
Carpeta d'aprenentatge (no recuperable)
L'alumne s'haurà d'entrevistar amb l'equip de tutories que anirà avaluant el desenvolupament de les activitats
previstes al programa de pràctiques. Les hores de reunió previstes són aproximades i inclouen les activitats de
treball autònom no presencial de "Preparació de l'informe i defensa de les activitats desenvolupades".
L'equip de tutories valorà la redacció de la Memòria Final, les activitats desenvolupades durant el període de
pràctiques, la seva adequació al programa de pràctiques i la consecució de les competències a adquirir (o a
potenciar) amb les pràctiques externes, i les entrevistes amb l'alumne.

Percentatge de la qualificació final: 100%

Activitats individuals durant el desenvolupament de les pràctiques externes
Modalitat
Tècnica
Descripció
Criteris d'avaluació

Estudi i treball autònom individual
Altres procediments (no recuperable)
Durant les pràctiques externes, és possible que l'alumne hagi d'estudiar un cas concret, preparar escrits, etc...
No hi ha una assignació d'hores concretes a aquestes activitats, ja que dependrà del programa de pràctiques.
El advocat amb qui l'alumne fa les pràctiques haurà d'emetre un informe i valorar a l'estudiant amb pràctiques
amb un "apte" o amb un "no apte".

Percentatge de la qualificació final: 0%

Recursos, bibliografia i documentació complementària
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