PROJECTE D’INSTITUCIONALITZACIÓ DE LA METODOLOGIA
“APRENENTATGE SERVEI (APS)” EN LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
DADES DE L’EXPERIÈNCIA EDUCATIVA DE ApS
Nom i Cognom del professorat

Ruth M. Mestre i Mestre
Pilar Bonet Sánchez
Pilar Fernández Artiach
Vicenta Cervelló Donderis
José García Añón
Andrés Gascón Cuenca
Grau/s en el que es treballa ApS

Grau en dret
Doble grau en dret i ADE
Doble grau en dret i criminologia
Doble grau en dret i ciències polítiques i de la administració
Postgrau/s en el que es treballa ApS

Màster en Drets Humans, Democràcia i Justícia Internacional
Títol de l’assignatura/experiència

Clínica Jurídica
Tipus d’assignatura (marcar amb X)
Nombre de crèdits

Presencial X

En línia

Depén de l’assignatura i del grau

Desenvolupament de l’activitat
Títol

Clínica Jurídica per la Justícia Social

Objectius

Formar als alumnes en la pràctica jurídica atenent les
necessitats d’aquells grups que es troben en una situació de
vulnerabilitat i/o risc d’exclusió a l’entorn social on treballa la
Clínica.

Competències en les que Formació transversal en diversos àmbits del drets, indidint als
es va a formar a l’alumnat
drets humans. Formació multidisciplinar substantiva (àrees
concretes del dret) i procedimental (metodologies de treball,
entrevistes amb clients, redacció d’informes jurídics, aplicació
de normes, recerca de jurisprudència, argumentació jurídica,
interpretació de textos, comunicació oral i escrita i altres).
Metodologia

Street Law, resolució de problemes, atenció directa a clients,
redacció i argumentació jurídica.

Avaluació

Rúbrica i reunions mensuals.

Adreça
Telèfon | Fax
Correu electrònic

Centre de Formació i Qualitat “Manuel Sanchis Guarner”
c/ Serpis, 29 | 46022-València | Campus dels Tarongers
961 625030 | 961 625032
sfp@uv.es | udie@uv.es
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Observacions a destacar

Adreça
Telèfon | Fax
Correu electrònic

Convenis amb entitats sense ànim de lucre.

Centre de Formació i Qualitat “Manuel Sanchis Guarner”
c/ Serpis, 29 | 46022-València | Campus dels Tarongers
961 625030 | 961 625032
sfp@uv.es | udie@uv.es
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