
 

MÀSTER UNIVERSITARI EN ADVOCACIA 
(BSM/UPF-ICAB) 

 

 

PROVA 

Trimestre: Tercer 
Crèdits: 4 ECTS 
Hores de dedicació de l’estudiant: 100 hores (24 hores de docència) 
Llengua de la docència: castellà 
 
Docència: les sessions s’impartiran en remot. Si la situació sanitària ho permet, tan 
aviat com sigui possible es retornarà a la docència 100% presencial a la seu de 
Balmes/Rosselló. 

 
Coordinadors: Rosa Mª Font Flotats, Sonia Gutiérrez, Manuel Sancho Salas 
Contacte: rfontf@xij.gencat.cat; sm.gutierrez@poderjudicial.es; 
manuel.sancho@xij.gencat.cat  
 
 
Professors: 

• Il·lma. Sra. Rosa Mª Font Flotats, Magistrada 
• Il·lma. Sra. Sonia Gutiérrez. Magistrada. 
• Il·lm. Sr Manuel Sancho Salas, Fiscal.  

 

1.- Presentació de l’assignatura 

D’acord amb Castán Tobeñas, la prova és el conjunt de recursos que es poden utilitzar  
per demostrar l’exactitud d’un fet del què depèn l’existència d’un dret. Per tant, el fet de 
ser un bon advocat o un bon Fiscal no te a veure amb la justícia material o quines de les 
parts d’un judici tenen la raó. El dret és una matèria eminentment tècnica on la majoria 
de les vegades guanya qui pot provar la seva tesis i a la vegada aconseguir que la part 
contrària no ho aconsegueixi. 

Aquí és on rau allò que és fonamental de l’assignatura de prova. Prova és una assignatura 
transversal que pretén dotar a l’alumne/a dels instruments i eines teòrica-pràctiques 
necessàries per saber quina prova convé sol·licitar segons el cas que hagi de defensar i 
saber com ha d’oposar-se o intentar que es declari nul·la o s’inadmeti la prova que 
presenta l’altra part.  

L’assignatura pretén que l’alumne/a conegui perfectament la normativa, pràctica i 
jurisprudència sobre la il·licitud, permissió i prohibició de la prova, així com també 
adquirir coneixements sobre si la prova afecta o no als drets fonamentals i humans tal i 
com estan regulats a la CE i a la CEDH i interpretats pel TC i el TEDH. 



Així mateix, mitjançant materials pràctics i amb la participació de l’alumne/a, 
s’ensenyaran les tècniques d’interrogatori d’acusats i parts civils, testimonis i pèrits. 

 

2.-.Competències que cal adquirir (segons RD 775/2011) 

E1. Posseir, comprendre i desenvolupar habilitats que possibilitin aplicar els 
coneixements acadèmics especialitzats adquirits en el grau a la realitat canviant a la 
qual s’enfronten els advocats per evitar situacions de lesió, risc o conflicte en relació 
amb els interessos encomanats o el seu exercici professional davant de tribunals o 
autoritats públiques i en les funcions d’assessorament.  

E2. Conèixer les tècniques  dirigides a l’esbrinament i establiment dels fets e els 
diferents tipus de procediment, especialment  la producció de documents, els 
interrogatoris i les proves pericials. 

E3. Conèixer i ser capaç d’integrar la defensa dels drets dels clients en el marc dels 
sistemes de tutela jurisdiccionals nacionals i internacionals. 

E10. Desenvolupar destreses i habilitats per a l’elecció de l’estratègia correcta per a la 
defensa dels drets dels clients tenint en compte les exigències dels àmbits diversos de 
la pràctica professional. 

E11. Saber desenvolupar destreses que permetin l’advocat millorar l’eficiència de la 
seva feina i potenciar el funcionament global de l’equip o institució en què la porta a 
terme mitjançant l’accés a fonts d’informació el coneixement d’idiomes, la gestió del 
coneixement i l’ús de tècniques i eines especialitzades. 

E15. Saber desenvolupar destreses i habilitats interpersonals, que facilitin l’exercici de 
la professió d’advocat en les seves relacions amb els ciutadans, amb altres 
professionals i amb les institucions.  

 

3. Continguts, programació i professorat 

El programa s’implementarà en dos grups que es denominen Prova 1 i Prova 2. 

Els números cardinals indican a partir d’ara cada sessió de classe, corresponent el primer 
horari que s’esmenti sempre al grup Prova 1 i el segon al grup Prova 2. 



  
 

  
 



 

TEMA 1: PRESENTACIÓ DE L’ASSIGNATURA, MÈTODE D’ AVALUACIÓ. PRINCIPIS 
GENERALS SOBRE LA PROVA. PROPOSICIÓ DE PROVA. 

TEMA 2: INTERROGATORI: INVESTIGAT I ACUSAT. 

TEMA 3: DECLARACIONS TESTIFICALS. 

TEMA 4: CLASSE PRÀCTICA SOBRE ELS ANTERIORS MITJANS DE PROVA. 

TEMA 5: PROVA CIVIL: DECLARACIONS DE PARTS I TESTIFICALS. 

TEMA 6: PROVA CIVIL: DOCUMENTAL I PERICIAL. 

TEMA 7: PROVA PERICIAL. 

TEMA 8: PROVA DOCUEMNTAL I ELECTRÒNICA. 

TEMA 9: CLASSE PRÀCTICA SOBR ELS ANTERIORS MITJANS DE PROVA. 

TMA 10: PROVA IL·LICITA I PORHIBIDA. 

TEMA 11: DUBTES I EXPLICACIONS COMPLEMENTÀRIES. 

TEMA 12: PREPARACIÓ DE L’EXAMEN. 

 

4. Criteris d’avaluació  

El/l’alumna seran avaluats de la següent manera: després de la classe vuitena es 
facilitarà als alumnes un cas pràctic que computarà el 50 % de la nota i el 50 % restant 
s’obtindrà d’un examen tipus test amb 20 preguntes, cadascuna d’elles amb 4 respostes 
possibles i restant un punt cada 4 respostes errònies. 
 
Els professors són lliures d’avaluar l’assistència i la participació a les classes amb un 
increment de la nota final que en cap cas podrà excedir d’un 15% addicional de la nota 
ja obtinguda. 
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