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Temari:

En aquest Pràcticum, els alumnes hauran de resoldre, en grups, tres casos pràctics 
sobre aspectes del dret substantiu relatius al dret bancari, al dret societari i al dret 
canviari.   Tanmateix, caldrà fer un seguiment dels procediments judicials adequats per 
resoldre els conflictes que es presentin en aquests casos pràctics.

A més, els alumnes hauran de presentar a títol individual comentaris i recensions de 
llibres, pel·lícules i notícies publicades als diaris previ acord amb el professor de 
l’assignatura.

Presentació:

OBJECTIUS:

Els alumnes han de demostrar els seus coneixements sobre les figures jurídiques, les 
institucions, els contractes i les altres relacions jurídiques que apareguin als casos 
pràctics plantejats. Igualment, és important que provin la seva capacitat de relacionar les 
figures amb un caràcter marcadament mercantil amb els aspectes financers i fiscals que 
plantegen. A més, cal que els estudiants reflecteixin el domini dels conceptes bàsics 
apresos del dret comú. Finalment, cal demostrar les aptituts de l’alumne per afrontar des 
d’un punt de vista processal la defensa dels interessos en conflicte.

D’altra banda, els alumnes han de manifestar la seva capacitat de treballar en equip. Així 
mateix, cal provar la competència de l’estudiant a l’hora d’argumentar amb criteris 
racionals i d’aportar legislació, jurisprudència i doctrina especialitzada per donar suport a 
la seva posició davant d’un conflicte. De la mateixa manera, cal demostrar l’habilitat de 
l’estudiant en relació a la presentació dels treballs i casos pràctics, la seva correcta 
redacció, el domini del vocabulari jurídic i l’absència d’errades ortogràfiques i 
tipogràfiques. Finalment, durant les entrevistes personals amb l’alumne, aquest haurà de 
provar la seva capacitat de síntesis i la comprensió dels aspectes tractats a cadascun 
del treballs.

Forma d'avaluació:

SISTEMA D’AVALUACIÓ:

- Sistema A) Avaluació continuada: 

D’una banda, es valorarà l’assistència i participació activa a les classes presencials on 
es posaran en comú els resultats del casos pràctics.

D’altra banda, s’avaluaran els treballs individuals de l’alumne en una entrevista personal 
amb el professor.



Per concertar les entrevistes i per qualsevol altre consulta, l’alumne haurà de posar-se 
en contacte amb el professor mitjançant el correu electrònic. 

- Sistema B) Avaluació final: 

Es realitzarà una entrevista personal amb l’alumne durant el mes de gener on es 
comentaran els casos pràctics realitzats en grups i els treballs individuals presentats. 

Per concertar l’entrevista de gener i per qualsevol altre consulta, l’alumne haurà de 
posar-se en contacte amb el professor mitjançant el correu electrònic.

Els alumnes que optin pel sistema d’avaluació final han d’informar-ne als professors 
mitjançant correu electrònic o en una visita durant les hores d’atenció a l’alumne del 
professor.

TREBALLS INDIVIDUALS:

- Cal presentar tres síntesis i comentaris de notícies relacionades amb el món jurídic 
publicades en un diari (especialment, cal consultar la secció d’economia dels diaris, o 
bé, un diari econòmic especialitzat).
- Cal presentar un petit resum del llibre “L’Auca del Senyor Esteve”, de Santiago Rusiñol 
i cal identificar les figures jurídiques que hi apareixen i detectar-ne la seva evolució i la 
seva correspondència amb les institucions actuals.
- Cal presentar un breu resum i comentari jurídic d’una pel·lícula relativa al món del dret. 
Les pel·lícules poden ser del tipus “Plácido”, de Luis García Berlanga (1961); Perdición, 
de Billy Wider (1944); Silkwood, de Mike Nichols (1983); Erin Brockovich, de Steven 
Soderbergh (2000); Glenngarry Glen Ross (el éxito a cualquier precio), de James Foley 
(1992); El gran salto, de Joel Coen (1994); Wall Street, d’Oliver Stone (1987), entre 
d’altres.

TREBALLS EN GRUP: 

Els casos pràctics que cal resoldre estaran a la vostra disposició a la copisteria de la 
Facultat de Ciències Jurídiques el dia 20 de setembre, el dia 25 d’octubre i el dia 22 de 
novembre.

Bibliografia:

Observacions:


