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APRENENTATGE I SERVEI A LA CLÍNICA JURÍDICA



APRENENTATGE I SERVEI a la URV

Vinculació de les 
tres missions de 
la Universitat:

- Docència
- Recerca 
- Tercera missió.



LA CLÍNICA JURÍDICA 
• Quines són les tasques de l’alumnat?



LA CLÍNICA JURÍDICA 
• Quines són les tasques de l’alumnat? Un exemple

A) Contingut tècnic-jurídic 

del dictamen

B) Desenvolupament de 

l’aprenentatge

C) Reflexió sobre l’impacte 

de l’estudi a la societat 

o col·lectivitat

D) Interacció entre els 

grups



LA CLÍNICA JURÍDICA 
• Quines són les tasques del professorat?



LA CLÍNICA JURÍDICA 
• Quines són les tasques de l’entitat externa receptora del servei?



ENTITATS EXTERNES DESTINATÀRIES DEL SERVEI

Entitats?

Entitats privades sense ànim de lucre

Entitats privades o públiques vinculades al dret 
que la seva activitat benefici a la societat en general

Entitats de proximitat amb el territori

La col·laboració amb entitats d’economia social o públiques 
evita conflictes de competència.



ALGUNES ENTITATS QUE HAN PARTICIPAT EN LA 
CLÍNICA JURÍDICA

http://fundaciosantateresa.org/fundalis.php


COMPETÈNCIES (algunes)

• Considerar l’ètica i la integritat intel·lectual com a valors essencials en la 
pràctica professional

• Comprendre el valor del coneixement propi, la seva utilitat i el seu impacte 
en la societat/comunitat

• Disponibilitat vers la participació compromesa en la vida social

• Competències transversals (APS):

• Competències específiques (clínica jurídica del MUDEC):

• Dominar les tècniques adequades per a dur a terme l'assessorament jurídic 
integral tant en les empreses com en l'àmbit contractual 

• Resoldre problemes jurídics en l'àmbit empresarial i contractual
• Utilitzar adequadament el dret empresarial i de la contractació com un 

sistema regulador de les relacions socials, econòmiques i empresarials

• Quines són les competències que s´avaluen?



LA CLÍNICA JURÍDICA 
• Avantatges respecte als sistemes tradicionals?



L’EXPERIÈNCIA AMB FUNDALIS

•Entitat externa és una agrupació de fet de tres fundacions:
•Fundació Santa Teresa- centre d’ocupació El Vendrell: 
cerquen l’autonomia personal de les persones amb 
discapacitats, trastorn mental, gent gran.
•Fundació Ginac - Valls: integració social i laboral de persones 
amb discapacitat i/o malaltia mental
•Fundació Onada – Torredembarra i Tarragona: centres de 
servei de teràpia ocupacionals per a persones amb discapacitat i 
d’integració laboral a les empreses

Problema jurídic: estructura 
jurídica i correlativament fiscal, 
comptable i d’organització 
jurídica dels treballadors 
compartits.



L’EXPERIÈNCIA AMB FUNDALIS

• Tres estudiants i dues tutores

• Desenvolupament:

• Tutoria prèvia amb la coordinadora de la clínica
• Presentació de Fundalis pel director als estudiants i 

tutor, plantejament del problema i encàrrec de l’estudi
• Tutories amb el tutor-professor
• Treball en equip (whatsapp)
• 3 Sessions plenàries amb els diferents grups
• Entrega del treball a Fundalis

•Aspectes a destacar:
• Dificultat tècnica-jurídica del supòsit pràctic, 

interdisciplinarietat
• Impressió de la tasca duta a terme per l'entitat externa i de 

la seva estructura jurídica i econòmica
• Sentiment de servei a una entitat social, utilitat



L’EXPERIÈNCIA AMB FUNDALIS
• Resultats en les valoracions i reflexions de l’experiència de la 

clínica jurídica i de l’aprenentatge servei:



RESULTATS GLOBALS

I. Major implicació de l’alumne en el seu procés 
d’aprenentatge gràcies a la repercussió social i real del 
dictamen.

II. Valoració general satisfactòria (enquestes).

III. Adquisició de noves competències per part de 
l’alumne, transversals i nuclears. 

IV. Es promou la tercera missió de la Universitat (servei a 
la comunitat i proximitat amb el territori).



Gràcies!
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