Oferta de places per a estudiants en pràctiques. Curs 2018-2019.
Ensenyament de grau de DRET
DADES DE L’ENTITAT COL∙LABORADORA
Raó social o denominació de l’empresa o entitat
Adreça Postal:
CP:
Telèfon fixe:

CIF

Població:

Adreça electrònica:
Telèfon mòbil:

Fax:

Dades de la persona representant de l’entitat
Nom i Cognoms:
Adreça electrònica:

NIF:
Telèfon:

Dades de la persona tutora*
Nom i Cognoms:
Adreça electrònica:

NIF:
Telèfon:

* La persona tutora serà la persona de contacte per totes les gestions relacionades amb les pràctiques externes.

DADES RELATIVES AL DESENVOLUPAMENT DE LES PRÀCTIQUES
Nombre de places ofertades: (*)

(*) En cas que oferiu més d’una plaça cal omplir un imprès per a cada plaça.

Objectius de formació (competències professionals que desenvoluparà l’estudiant):

Competències específiques:
Utilitzar principis jurídics i valors fonamentals com a instrument de treball en la interpretació de l’ordenament jurídic
Identificar, interpretar i utilitzar les fonts jurídiques internes, europees, internacionals i comparades
Assessorar, mitjançar, negociar i resoldre conflictes des d’una perspectiva jurídica
Identificar qüestions jurídiques a partir d’un conjunt complex de fets no estructurats jurídicament
Seleccionar informació no jurídica rellevant per utilitzar‐la en un context jurídic
Elaborar documents jurídics o amb rellevància jurídica complexos
Utilitzar de manera precisa el dret aplicable, involucrant‐se en els problemes d’actualitat
Distingir entre el raonament jurídic i els arguments de naturalesa ètica, política, econòmica i social
Competències transversals:
Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp jurídic
Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació
Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa
Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida
Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbits tècnics concrets

Aquest document és un model‐guia que us oferim perquè ens feu arribar el pla formatiu. El seu objectiu és facilitar el desenvolupament de les pràctiques i
donar‐vos eines per planificar i gestionar la contribució del nostre alumnat a la feina a realitzar a la vostra entitat. Si ho considereu convenient, podeu
redactar el pla formatiu amb un altre format que inclogui, com a mínim, la realització de les tasques a realitzar i la temporització. Volem destacar que aquesta
informació és molt valuosa en la mesura que ens permetrà millorar el desenvolupament del programa de pràctiques externes dels nostres estudiants de Dret
i contribuir finalment a la seva formació teòrica i pràctica.

Descripció de les tasques a realitzar:
Descriviu breument les tasques concretes que durà a terme l’estudiant:

Durada de les pràctiques: 135 hores
El període ordinari és de febrer a maig. En el cas que només cobreixi alguns d’aquests mesos indica‐ho a
continuació:

Indica amb una creu si també podries oferir places en aquests períodes excepcionals:
Possibilitat d’acollir estudiants durant el primer quadrimestre:
Possibilitat d’assumir estudiants durant els mesos de juny i juliol:
Horari:
Lloc de realització :
Adreça Postal
CP
Telèfon:

Població

Adreça electrònica
Telèfon mòbil:

Fax

Observacions:

Aquest document és un model‐guia que us oferim perquè ens feu arribar el pla formatiu. El seu objectiu és facilitar el desenvolupament de les pràctiques i
donar‐vos eines per planificar i gestionar la contribució del nostre alumnat a la feina a realitzar a la vostra entitat. Si ho considereu convenient, podeu
redactar el pla formatiu amb un altre format que inclogui, com a mínim, la realització de les tasques a realitzar i la temporització. Volem destacar que aquesta
informació és molt valuosa en la mesura que ens permetrà millorar el desenvolupament del programa de pràctiques externes dels nostres estudiants de Dret
i contribuir finalment a la seva formació teòrica i pràctica.

