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Pràctiques Externes I

Codi: 42701
Crèdits: 6

Titulació Tipus Curs Semestre

4313312 Advocacia OB 1 2

Prerequisits

No existeixen.

Objectius

El programa de Pràctiques té els objectius que assenyala l'art. 14 del Reglament, aprovat pel Reial Decret
775/11 de 3 de Juliol d'accés a la professió:

Enfrontar-se a problemes deontològics professionals.
Familiaritzar-se amb el funcionament i la problemàtica d'institucions relacionades amb l'exercici de la
professió.
Conèixer l'activitat d'altres operadors jurídics, així com de professionals relacionats amb l'exercici de
l'advocacia.
Rebre informació actualitzada sobre el desenvolupament de la carrera professional i les possibles línies
d'activitat, així com entorn als instruments per a la seva gestió.
En general, desenvolupar les competències i habilitats necessàries per a l'exercici de la professió
d'Advocat.

Competències

Advocacia
Conèixer i ser capaç d'integrar la defensa dels drets dels clients en el marc dels sistemes de tutela
jurisdiccionals nacionals i internacionals.
Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de
problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris)
relacionats amb la seva àrea d'estudi.
Saber desenvolupar habilitats i destreses interpersonals que facilitin l'exercici de la professió d'advocat
en les relacions amb els ciutadans, amb altres professionals i amb les institucions.
Saber desenvolupar treballs professionals en equips específics i interdisciplinaris.
Saber exposar fets, oralment i per escrit, i extreuren argumentalment conseqüències jurídiques
considerant el context i el destinatari a qui vagin dirigides, d'acord en el seu cas amb les modalitats
pròpies de cada àmbit procedimental.
Tenir i desenvolupar habilitats que facin possible aplicar els coneixements acadèmics especialitzats
adquirits en el grau a la realitat canviant a què s'enfronten els advocats per evitar situacions de lesió,
risc o conflicte en relació amb els interessos

Resultats d´aprenentatge

Buscar, seleccionar i valorar la informació requerida.
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Buscar, seleccionar i valorar la informació requerida.
Localitzar, analitzar i valorar la legislació, la jurisprudència i la doctrina científica aplicables al cas.
Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de
problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris)
relacionats amb la seva àrea d'estudi.
Saber desenvolupar habilitats i destreses interpersonals que facilitin l'exercici de la professió d'advocat
en les relacions amb els ciutadans, amb altres professionals i amb les institucions.;
Saber desenvolupar treballs professionals en equips específics i interdisciplinaris.;
Saber exposar fets, oralment i per escrit, i extreuren argumentalment conseqüències jurídiques
considerant el context i el destinatari a qui vagin dirigides, d'acord en el seu cas amb les modalitats
pròpies de cada àmbit procedimental.

Continguts

Les Pràctiques externes tutelades tenen un pes determinant en el conjunt del màster, tant en els crèdits que
se'ls assignen, que suposen un terç dels crèdits totals, com en la importància que els concedeixen els
coordinadors, que seleccionen els millors despatxos i les institucions més formatives per a oferir-les als
estudiants del màster.
Els objectius de las Pràctiques i la seva metodologia reben també una atenció especial, atès que tant els
despatxos com les institucions col·laboradores que rebin estudiants de màster hauran d'aplicar estratègies
metodològiques de caràcter pràctic i participatiu.
En la organització d'aquestes pràctiques tenen un paper determinant els col·legis professionals amb els que la
UAB ha subscrit el necessari conveni per a la impartició del màster, que proporcionen els contactes amb
despatxos d'àmbits i especialitats diferents, fet que facilita que l'alumne en pràctiques pugui trobar el que millor
s'adapti als seus interessos.

L'estudiant del màster en pràctiques s'integra plenament a un despatx professional en el que haurà de
desenvolupar les mateixes activitats que després haurà de realitzar com a advocat en exercici, tant en les
relacions amb el seu entorn com en l'estudi i solució dels assumptes que se li encomanin.

El període de pràctiques equival a 30 crèdits, que es distribueix entre els Mòduls 8 i 9. El Mòdul 8 té un pes de
6 crèdits (150 hores) i es realitza a finals del segon semestre, entre els mesos de juny i juliol durant 4
setmanes. El Mòdul 9, que compta amb 24 crèdits (600 hores), és el que inicia el tercer semestre del màster i
ocupa 15 setmanes des de setembre fins a mitjans de desembre. Entotal es realitzen 19 setmanes de
pràctiques externes.

Metodologia

El primer període de pràctiques, corresponent al Mòdul 8, de 6 crèdits, pot desenvolupar-se a un despatx
d'advocats o bé a jutjats o tribunals, fiscalia, societats, departaments jurídics o de recursos humans de les
Administracions Públiques, institucions oficials o empreses amb les que la UAB hagi celebrat el preceptiu
conveni de pràctiques.

Els 24 crèdits del segon període de pràctiques, corresponents al Mòdul 9, han de desenvolupar-se sempre
necessàriament a un despatx d'advocats.

Les pràctiques es desenvolupen sota la direcció i tutela personal d'un equip de professionals, al front del qual
es designa a un advocat tutor del despatx en el que s'integra el graduat o llicenciat en pràctiques. El tutor és
necessàriament un advocat que hi hagi exercit la professió almenys cinc anys i és el responsable directe de la
seva formació.

Aquest advocat tutor acredita, per a cada període de pràctiques, les activitats que el llicenciat o graduat en
pràctiques ha dut a terme en l'exercici de les seves funcions i redacta una memòria explicativa que comprèn,
igualment, una avaluació de l'alumne.

La relació (no exahustiva) de institucions i despatxos col.laboradors es pòt consultar al web específic del
màster: masteradvocacia.uab.cat
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Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d´aprenentatge

Tipus: Dirigides

Pràctiques 50 2 1, 2, 3

Tipus: Supervisades

Pràctiques 50 2 4, 5, 6

Avaluació

Es tracta d'un sistema d'avaluació contínua, en la que un 50% de la nota final l'aporta l'informe del tutor i el
50% restant la memòria final de les pràctiques elaborada per l'estudiant en pràctiques, en la que indicarà les
activitats desenvolupades en el període de pràctiques.

Contingut de la Memòria de Pràctiques

Context de les pràctiques i identificació dels llocs en els que s'ha desenvolupat.
Enumeració de tasques i activitats específiques desenvolupades per l'estudiant i breu descripció.
Exposició dels problemes jurídics més rellevants que ha abordat i de les seves línies de solució.
Valoració personal de l'experiència per a la seva formació i correspondència amb els continguts del
Màster.
Annex documental, en el seu cas, d'elaboració pròpia (escrits i documents creats per part de
l'estudiant.

Format de la memòria de Pràctiques

Extensió màxima de 20 pàgines, més l'annex en el seu cas, havent de suprimir-se les dades identificatives de
persones i interessades que apareguessin en qualsevol document aportat.

Procediment d'avaluació de la memòria

L'estudiant entregarà al seu tutor de pràctiques la Memòria juntament amb la seu pròpia avaluació en el
termini màxim establert després de la finalització de les pràctiques.
El tutor haurà d'elaborar un informe sobre l'activitat de l'alumne, així com una avaluació global de la mateixa.
Aquesta avaluació que no serà numèrica, es traslladarà en el termini de deu dies juntament amb la Memòria
de Pràctiques, la certificació d'haver realitzat les pràctiques, al director de l'equip de tutoria.
A la vista de l'anterior documentació, l'equip, en un termini de deu dies, avaluarà i donarà la qualificació final
del Mòdul entre 0 i 10 punts. La qualificació serà remesa a la Comissió Executiva en els deu dies següents.

A l'avaluació s'atendrà especialment l'adquisició dels coneixements específics de la professió d'advocat.

Activitats d´avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d´aprenentatge

Informe del tutor 50% de la nota final del mòdul 25 1 1, 2, 3, 4, 5, 6

Memòria de l'estudiant 50% de la nota final del mòdul 25 1 1, 2, 3, 4, 5, 6

Bibliografia

No específica.
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No específica.
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