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Prerequisits
Coneixement d'angles i voluntat de exercitar l'oratoria

Objectius
El curs s'estructura en format debat i per això té com a objectius principals:
1) Millorar la capacitat argumentativa i l'oralitat de l'alumnat
2) Incidir en la capacitat d'anàlisi de problemes jurídics rellevants en situacions complexes, des d'una
perspectiva interdisciplinària
3) Fomentar el treball en equip
4) Millorar la redacció i presentació de textos i arguments jurídics
5) Aprendre a identificar les possibles estratègies jurídiques rellevants en un cas concret

Competències
Argumentar i fonamentar l'aplicació de les normes jurídiques.
Buscar, interpretar i aplicar normes jurídiques, argumentant cada un d'aquests assumptes.
Gestionar informació de manera eficient: poder assimilar un volum de dades considerable en un tems
limitat.
Gestionar recursos bibliogràfics i documentals: bases de dades, navegació, etc.
Identificar els conflictes d'interessos subjacents en litigis i casos reals.
Planificar i organitzar: gestió del temps, dels recursos, etc.
Presentar en públic la problemàtica que comporta un determinat litigi, les normes jurídiques aplicables i
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Presentar en públic la problemàtica que comporta un determinat litigi, les normes jurídiques aplicables i
les solucions més coherents.
Reconèixer i resoldre problemes.
Redactar textos jurídics (contractes, dictàmens, sentències, interlocutòries, providències, testaments,
legislacions, etc.).
Ser capaç de liderar un conjunt de persones, utilitzant els mètodes més apropiats per guiar individus o
grups per a aconseguir un objectiu.
Treballar en equip: poder formar part de grups de treball i també coordinar-los i prendre decisions que
afectin tot el grup.
Treballar en àmbits multidisciplinaris i interdisciplinaris.

Resultats d'aprenentatge
1. Argumentar els problemes de laplicació de les normes jurídiques a les peculiaritats dels casos simulats.
2. Compilar les normes jurídiques aplicables.
3. Gestionar informació de manera eficient: poder assimilar un volum de dades considerable en un tems
limitat.
4. Gestionar recursos bibliogràfics i documentals: bases de dades, navegació, etc.
5. Identificar i classificar els diferents documents i escrits processals dels diversos àmbits processals.
6. Planificar i organitzar: gestió del temps, dels recursos, etc.
7. Planificar una estratègia processal adaptada als conflictes dinteressos subjacents a lestudi de cas.
8. Provar públicament les solucions proposades per a un determinat litigi.
9. Reconèixer i resoldre problemes.
10. Redactar textos jurídics específics pels casos simulats.
11. Ser capaç de liderar un conjunt de persones, utilitzant els mètodes més apropiats per guiar individus o
grups per a aconseguir un objectiu.
12. Treballar en equip: poder formar part de grups de treball i també coordinar-los i prendre decisions que
afectin tot el grup.
13. Treballar en àmbits multidisciplinaris i interdisciplinaris.
14. Utilitzar el llenguatge jurídicoprocessal.

Continguts
Bloc 1
a) Introducció al curs de simulació judicial
b) Conceptes i elements bàsics de la litigació a: Dret mercantil internacional / Dret internacional públic-DH /
Dret penal internacional)
Bloc 2
a) Anàlisi dels fets del cas (Dret mercantil internacional / Dret internacional públic-DH / Dret penal
internacional)
b) Anàlisi dels problemes jurídics plantejats en el cas (Dret mercantil internacional / Dret internacional
públic-DH / Dret penal internacional)
Bloc 3
a) Preparació de la litigació segons els rols: aspectes processals
b) Preparació de la litigació segons els rols: aspectes de fons
Bloc 4
a) Presentació dels memorials escrits

b) Celebració dels judicis
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b) Celebració dels judicis
c) Posada en comú dels resultats

Metodologia
Els estudiants es dividiran en 3 grups aproximadament de 10/12 persones. Cada grup treballarà al llarg del
semestre complet en un dels camps següents:
a) Dret públic internacional (drets humans) ANGLÉS
b) Dret penal internacional (CPI) CASTELLÀ/ANGLES
c) Dret mercantil internacional. CASTELLÀ/ANGLES
Malgrat treballar en casos diferents, els tres grups utilitzaran la mateixa metodologia. L'assignatura requereix
"proactivitat" dels estudiants, que treballaran els continguts de manera autònoma amb l'objectiu de preparar
una estratègia per defensar una posició oral i escrita.
El curs s'estructurarà de la manera següent:
1) 1a sessió introductòria a on a més a més els estudiants es distribuiran en grups.
2) 3 sessions teòriques / pràctiques sobre conceptes i elements bàsics de cadascun dels casos, així com
la recerca de material i bibliografia, etc.
3) 3 sessions en què els estudiants treballaran en grups reduïts segons el tema assignat. Cada petit grup
serà expert en una qüestió.
4) 2 sessions on es formen grups de litigis. 2 grups de 6 amb diferents rols per preparar l'estratègia del
judici.
5) Preparació de la reclamació escrita i / o informe per cada grup reduït (4 grups de 3 persones)
6) Dues sessions de proves orals en què els 4 grups s'enfronten
7) Una sessió final on hi haurà una posada en comú del resultat de cada tema del cas.

Activitats formatives
Títol

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

Tallers

30

1,2

1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Teòriques

9

0,36

2, 3, 5, 14

106

4,24

2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 14

Tipus: Dirigides

Tipus: Autònomes
Cerca, anàlisi i estudi

Avaluació
L'assistència a les sessions de classe és obligatòria, almenys en un 80%.
L'avaluació dels tres grups que examinen els casos proposats es realitzarà de la següent manera:
1º. Es valorarà el treball en grup sobre el tema del cas que correspongui examinar en cadascun dels
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1º. Es valorarà el treball en grup sobre el tema del cas que correspongui examinar en cadascun dels
judicis o casos (20%).
2º. Es valorarà l'escrit de defensa/acusació que es confeccionarà en grup a partir dels materials treballats
de forma col·laborativa amb la resta de grups del cas (30%)
3º. Es valorarà l'exposició oral que realitzin cada grup (amb nota individual per a cada membre) del rol
que els correspongui ocupar (50%).
La participació en els tallers de treball i preparació del judici servirà per a arrodonir la nota fins a un 5%.
La re-evaluació consistirá en realitzar un examen oral sobre el cas.

Activitats d'avaluació
Títol

Pes

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

Defensa oral

50%

5

0,2

3, 6, 8, 9, 11, 14

Escrits en grup acusació/defensa

30%

0

0

1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14

Treball en grup temes específics

20%

0

0

2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14
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