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1.- PROGRAMA 
 
BLOC I: Introducció. 
Tema 1 
La tutela jurisdiccional del Dret Privat.- El dret a la tutela judicial efectiva i el principi de 
legalitat processal.- La tutela jurisdiccional declarativa: Classes de tutela jurisdiccional 
que poden obtenir-se en el procés de declaració: la tutela de condemna i les seues 
modalitats; la tutela merament declarativa; la tutela constitutiva.- La tutela 
jurisdiccional executiva.- La tutela jurisdiccional cautelar. 
 
BLOC II: La solució no jurisdiccional dels litigis de dret privat. 
Tema 2 
La solució no jurisdiccional dels litigis de Dret Privat.- La conciliació.-.La mediació.- 
L'arbitratge: Concepte i classes.- Els subjectes de l'arbitratge i el conveni arbitral.- El 
procediment arbitral.- Intervenció jurisdiccional. 
 
BLOC III: Intervenció no jurisdiccional dels tribunals en el tràfic jurídic privat. 
Tema 3 
Intervenció no jurisdiccional dels jutges en el tràfic jurídic privat: la jurisdicció 
voluntària.- Concepte de jurisdicció voluntària judicial.- Règim dels actes de jurisdicció 
voluntària judicial.- Classificació dels actes de jurisdicció voluntària judicial. 
 
BLOC IV: Les parts en el procés civil. 
Tema 4 
La qualitat de part.- El supòsit d'atribució de la qualitat de part.- L'estatut de les parts.- 
La qualitat de tercer processal.- Les posicions del Ministeri Fiscal en el procés civil. 
 
Tema 5  
Els requisits d'aptitud de les parts.- La capacitat per a ser part: supòsits d'atribució i 
tractament processal.- La capacitat d'actuació processal: supòsits d'atribució i 
tractament processal.- Representació processal per procurador i assistència tècnica 
d'advocat: supòsits preceptius i facultatius; tractament processal. 
 
Tema 6  
La legitimació: concepte i modalitats; la legitimació activa i les seues modalitats; la 
legitimació passiva i les seues modalitats; tractament processal de la legitimació.- Les 
Administracions públiques com a part.- La successió processal. 
 
Tema 7  
La pluralitat de parts.- Pluralitat de parts inicial: el litisconsorci necessari i el litisconsorci 
cuasinecessari.- Intervenció de tercers: intervenció litisconsorcial, intervenció adhesiva 
simple, intervencions espontànea i provocada. 
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BLOC V: Tribunals i competència. 
Tema 8 
El Tribunal i els seus auxiliars: potestats i actes.- Extensió i límits de la jurisdicció 
espanyola en matèria civil: supòsits d'atribució; tractament processal.- La competència 
genèrica ("jurisdicció") dels tribunals civils: supòsits d'atribució; tractament processal; 
conflictes de jurisdicció i de competència. 
 
Tema 9 
La competència objectiva: supòsits d'atribució; tractament processal.- La competència 
territorial: supòsits d'atribució; tractament processal.- La competència funcional: 
supòsits d'atribució; tractament processal.- La declinatòria.- Qüestions de 
competència.- El repartiment d'assumptes.- Determinació de l'oficina judicial 
competent.- Abstenció i recusació dels titulars de l'òrgan jurisdiccional i dels seus 
auxiliars. 
 
BLOC VI: L'objecte del procés de declaració 
Tema 10  
La pretensió processal com a objecte del procés de declaració.- Elements identificadors 
de l'objecte del procés: la petició, “petitum” o objecte de la pretensió; la causa de 
demanar, “causa petendi” o fonament de la pretensió.- L'acumulació de pretensions 
processals. 
 
BLOC VII: La preparació del procés civil. Demanda i contestació a la demanda. Altres 
actes d’al·legació.  
Tema 11 
La preparació del procés civil.- Les diligències preliminars. La demanda: concepte i 
classes.- Requisits de la demanda segons la seua classe.- Càrrega d'acompanyar a la 
demanda documents, dictàmens i altres mitjans i instruments.- La resolució sobre 
l'admissió de la demanda.- Els efectes de la demanda: la litispendència.- Efectes jurídic-
materials de la demanda. 
 
Tema 12 
Crida del demandat al procés.- Conductes possibles del demandat.- Rebel·lia.- La 
defensa del demandat.- Les defenses processals.- Les defenses de fons.- Requisits de la 
contestació a la demanda.- La reconvenció i la contestació a la demanda. 
 
Tema 13 
Altres actes d'al·legació.- Al·legacions aclaridores i complementàries.- Al·legacions 
ampliatives de fets.- Al·legacions de l'intervinent.- Al·legacions de fets determinants de 
satisfacció extraprocessal o de manca sobrevinguda de l'objecte.- Plantejament de 
qüestions incidentals. 
 
BLOC VIII: La prova. 
Tema 14 
La prova.- Concepte i naturalesa jurídica.- Objecte de la prova: dades de fet; normes 
jurídiques; regles de naturalesa no jurídica.- Fonts i mitjans de prova.- Procediment 
probatori.- Valoració de la prova.- Les presumpcions.- Càrrega de la prova. 
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Tema 15 
Els mitjans de prova.- Interrogatori de les parts.- Prova documental.- Prova pericial. 
 
Tema 16 
Els mitjans de prova (continuació).- Prova de reconeixement judicial.- Prova testifical.- 
Prova d'informes.- La prova audiovisual i en suport informàtic. 
 
BLOC IX: La sentència i altres maneres de terminació del procés.  
Tema 17 
La terminació del procés.- Al·legacions conclusives.- La sentència: concepte.- Classes.- 
Formació interna de la sentència.- Requisits; especialment, la congruència.- Aclariment, 
esmena i complementació de sentències.- Efectes de la sentència. 
 
Tema 18 
La terminació del procés (continuació). - L'aplanament.- La renúncia.- La transacció.- El 
desistiment.- La caducitat de la instància.- Satisfacció extraprocessal o manca 
sobrevinguda d'objecte.- Altres maneres de terminació. 
 
BLOC X: Els mitjans d'impugnació. Els recursos. 
Tema 19 
Els mitjans d'impugnació: concepte i fonament.- Classes de recursos.- El dret 
d'impugnació.- Requisits dels recursos.- Efectes dels recursos; especialment, la 
prohibició de reformatio in peius.- El recurs de reposició.- Mitjans d'impugnació contra 
resolucions del secretari judicial. 
 
Tema 20 
El recurs d'apel·lació: apel·lació i segona instància.- Tribunal competent.- Legitimació per 
a l'apel·lació.- Resolucions apel·lables.- Procediment: línies generals; el recurs de 
queixa.- Efectes de l'apel·lació.- Apel·lació inicial i apel·lació posterior.- Objecte del 
procés, al·legacions i prova en l'apel·lació i en la segona instància.- La resolució de 
l'apel·lació. 
 
Tema 21 
El recurs extraordinari per infracció processal: règim definitiu (no vigent) i règim 
provisional (vigent).- Tribunal competent.- Resolucions recurribles.- Motius del recurs.- 
Procediment.- La sentència i els seus efectes. 
 
Tema 22 
El recurs de cassació: antecedents històrics i característiques generals.- Tribunal 
competent.- Resolucions recurribles en cassació.- Motiu del recurs.- Procediment: 
interposició; admissió; oposició; vista; sentència. 
 
BLOC XI: La cosa jutjada i la seua impugnació. 
Tema 23 
La "cosa jutjada" formal (fermesa) i material (cosa jutjada).- Efectes de la cosa jutjada.- 
Resolucions que produeixen cosa jutjada.- Abast i límits de la cosa jutjada.- Tractament 
processal. 
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Tema 24 
La impugnació de la cosa jutjada.- La revisió de sentències fermes.- La rescissió de 
sentències fermes en determinats supòsits de rebel·lia.- Incident de nul·litat posterior a 
resolució ferma per vulneració de drets fonamentals.- Altres mitjans d'impugnació de la 
cosa jutjada. 
 
BLOC XII: Tipus de procediments al procés de declaració i possibles anomalíes al seu 
desenvolupament. 
Tema 25 
La diversitat de procediments per al procés de declaració.- Classes de procediments: 
comuns, especials i procediments comuns amb especialitats.- Procediments plenaris i 
sumaris.- Problemes que planteja la diversitat de procediments.- L'adequació dels 
procediments comuns: normes d'adequació; normes per a la determinació de la 
quantia; tractament processal de l'adequació del procediment. 
 
Tema 26 
El judici ordinari: supòsits d'adequació.- Desenvolupament normal del judici ordinari.- El 
judici verbal: supòsits d'adequació.- Desenvolupament normal del procediment. 
 
Tema 27 
Les crisis processals: concepte, classes i supòsits.- Les qüestions prejudicials.- Les 
qüestions incidentals. 
 
BLOC XIII: Les despeses i les costes processals. 
Tema 28: Les costes processals. 
Els efectes econòmics del procés.- Despeses i costes processals.- Pagament de les costes 
i condemna en costes.- Taxació i exacció de costes. 
 
BLOC XIV: El procés d'execució. 
Tema 29 
Concepte de procés d'execució.- Fonament i límits constitucionals.- Naturalesa jurídica.- 
Principis del procés d'execució.- La tutela judicial executiva i el dret a la mateixa (la 
“acció executiva”).- Els títols executius en el procés civil espanyol. 
 
Tema 30 
Les parts.- La legitimació de les parts.- El tribunal, l'oficina judicial i el personal 
col·laborador.- La demanda executiva.- L'acte sobre el despatx d'execució.- Oposició a 
l'execució.- Mitjans d'impugnació en l'execució; especialment, els recursos.- Terminació 
de l'execució.- Crisi del procés d'execució. 
 
BLOC XV: L’execució dinerària. L’execució no dinerària i l’execució provisional.  
Tema 31 
Execució de prestacions dineràries: adequació del procediment i la seua estructura.- 
Especialitats respecte als títols executius, la demanda executiva i el despatx d'execució.- 
Embargament de béns: concepte i justificació.- Objecte de l'embargament: drets 
embargables i inembargables.- Preparació de l'embargament.- Embargament o afecció 
dels béns.- La terceria de domini.- Garanties de l'embargament. 
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Tema 32 
Execució de prestacions dineràries (continuació).- Realització dels béns embargats.- El 
pagament a l'executant.- La terceria de millor dret. 
 
Tema 33 
Especialitats en l'execució sobre béns hipotecats o pignorats.- Les possibilitats del 
creditor hipotecari.- La venda extrajudicial del ben hipotecat.- El procés ordinari 
d'execució.- El procés especial d'execució hipotecària.- Especialitats en l'execució sobre 
béns pignorats. 
 
Tema 34 
Execució de prestacions de lliurar cosa moble determinada.- Execució per prestacions 
de donar cosa genèrica.- Execució per prestacions de donar cosa immoble.- Execució per 
prestacions de fer.- Execució de condemnes a emetre una declaració de voluntat.- 
Execució per prestacions de no fer.- Mesures d'assegurament en l'execució. 
 
Tema 35 
Concepte, fonament i característiques generals de l'execució provisional.- Resolucions 
provisionalment executables.- Sol·licitud d'execució provisional i resolució sobre la 
mateixa.- Oposició a l'execució provisional i resolució sobre aquesta.- Suspensió de 
l'execució provisional de condemnes dineràries.- Confirmació i revocació de la resolució 
provisionalment executada. 
 
BLOC XVI: La tutela cautelar. 
Tema 36 
La tutela judicial cautelar.- La instrumentalitat de la tutela cautelar.- Naturalesa jurídica.- 
Les mesures cautelars.- Presupòsits de la concessió de les mesures cautelars: perill per 
la mora processal, aparença de bon dret i caució- Els efectes de les mesures cautelars.- 
Substitució de les mesures per caució. 
 
Tema 37 
Jurisdicció i competència.- Les parts.- El procediment per a la resolució sobre la tutela 
cautelar.- Relacions entre la tutela cautelar i el procés principal. 
 
BLOC XVII: Els procesos especials. 
Tema 38 
La tècnica monitòria.- Àmbit d'adequació del monitori comú.- Petició de requeriment de 
pagament i requeriment.- Inactivitat del requerit i despatx d'execució.- Oposició del 
requerit i resolució en judici declaratiu que corresponga.- Especialitats del procés 
monitori en matèria de propietat horitzontal.- Particularitats en el procediment 
monitori de desnonament per falta de pagament.- El procediment monitori especial per 
a crèdits transfronterers.- Reclamació de drets pel procurador i d'honoraris per l'advocat 
(arts. 34 i 35 LECiv). 
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Tema 39 
Procés monitori canviari.- Naturalesa jurídica.- Àmbit d'adequació.- Demanda inicial, 
requeriment de pagament i embargament preventiu especial.- Inactivitat del requerit i 
despatx d'execució.- Oposició del requerit i resolució en judici verbal. 
 
Tema 40 
Processos de divisió judicial de patrimonis.- La divisió del patrimoni hereditari.- La 
liquidació del règim econòmic matrimonial. 
 
Tema 41 
El concurs: Introducció.- Subjectes: Tribunal; administració concursal, deutor; creditors; 
Tramitació procedimental: Secció primera; secció segona; secció tercera; secció quarta; 
secció cinquena; secció sisena.- Normes processals generals i sistema de recursos: 
Procediment abreujat; representació i defensa processals; qüestions prejudicials; 
incident concursal; recursos. 
 
Tema 42 
Els processos no dispositius.- Normes generals.- Processos sobre la capacitat de les 
persones.- Processos sobre paternitat i filiació.- Processos matrimonials.- Processos en 
matèria de protecció de menors.- Processos sobre pretensions de dissolució forçosa de 
partits polítics. 
 
 

2.- VOLUM DE TREBALL 

2.1.- Assistència a classes teorico-pràctiques – 37,5 hores  

Durant les classes teorico-pràctiques, la professora explicarà els conceptes més 
rellevants de cadascuna de les unitats temàtiques seguint aproximadament l'ordre que 
s'indica en el cronograma (punt 5 d’este annex).  

En el cas que la situació sanitària canvie i no siga possible cap accés a les instal·lacions 
de la Universitat, la docència i activitats es desenvoluparan íntegrament de forma no 
presencial. En este cas, les adaptacions corresponents seran comunicades a 
l'estudiantat a través de l'Aula Virtual. 

Les classes tindran lloc en l'horari assignat: els dilluns de 17.30 a 19.30 i els dimarts de 
16.30 a 17.30 durant el primer quadrimestre i els dilluns de 17.30 a 19.30 durant el 
segon quadrimestre. 

 

2.2.- Activitats aplicades – 25 hores  

Les activitats aplicades consistiran en: 

1) La realització de dos resums-esquemàtics dels temes: (i) 15 i 16 -primer quadrimestre-
(ii) 40 i 42 -segon quadrimestre-. 

Cadascun dels resums-esquemàtics s’entregarà en les dates indicades a través de la 
plataforma Aula Virtual (fent ús de la “tasca” prevista a tal fi). La seua extensió mínima 
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serà de 8 pàgines i la máxima de 12 pàgines.  El resum-esquemàtic haurà de ser resultat 
de l’estudi previ i del treball autònom de cada estudiant.  

2) La realització d'una simulació d'un procés civil partint d'un supòsit de fet que serà 
facilitat per la professora.  

a) En primer terme, de manera individual cada estudiant realitzarà i entregarà a través 
de la plataforma Aula Virtual (fent ús de la “tasca” prevista a tal fi) la resolució d'un llistat 
de qüestions processals relatives al cas pràctic (activitat individual de simulació d’un 
procés civil).  

b) Posteriorment, el grup d'estudiants serà dividit per la professora en subgrups. És 
necessari presentar l’activitat individual i manifestar l’interés en formar part d'un equip 
-subgrup- per a poder participar en l'activitat. 

Prèvia assignació mitjançant sorteig, cada subgrup adoptarà el rol de demandant o de 
demandat i haurà de presentar en termini l'escrit/s que li corresponga amb els 
respectius documents adjunts (activitat en grups de simulació d’un procés civil).  

-- Els materials necessaris per a la realització de totes estes activitats es troben en el 
manual recomanat en l'apartat de bibliografia d'este Annex (apartat 4.1) -podent 
emprar-se també la bibliografia complementària (apartat 4.2)-, o, en el seu cas, seran 
facilitats per la professora. 

-- Amb la realització d'estes activitats s'entendran impartides algunes unitats 
temàtiques que, per raons de temps, no podran ser objecte d'explicació per part de la 
professora. 

-- Estes activitats seran avaluables en la manera que queda expressat en l'apartat 3 
d'este Annex.  

 

2.3.- Activitats complementàries i exàmens – 12,5 hores  

1) Com a complement de l'activitat aplicada a la qual es refereix el punt 2 de l'apartat 
anterior, podran programar-se conferències a les quals l'estudiant haurà d'assistir i que 
s'orientaran a la preparació del cas pràctic i explicació de la matèria. En cas d'organitzar-
se es controlarà l'assistència.  

2) En el període oficial d'exàmens del primer quadrimestre, es realitzarà un examen 
parcial escrit que comprendrà els temes 1 a 18 del programa (excepte els temes 15 i 16, 
que són objecte de resum-esquemàtic com a part de l'activitat aplicada 1).  

L'examen serà tipus test i les preguntes seran teòriques i/o teorico-pràctiques. Constarà 
de trenta preguntes amb quatre opcions possibles, de les quals només una d'elles serà 
la més correcta. Les preguntes vàlides puntuen un punt; les preguntes incorrectes 
descompten 0,33 punts; les preguntes en blanc ni sumen ni resten. 

Perquè este examen puga alliberar la matèria en l'examen final, caldrà obtenir una 
puntuació mínima de 5 sobre 10. En tractar-se d'un examen eliminatori, si se supera 
amb una qualificació igual o superior a 5 sobre 10 la nota obtinguda es conservarà tant 
per a la primera com per a la segona convocatòria; així mateix, no és possible renunciar 
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expressament a la nota obtinguda ni desistir de la mateixa presentant-se de nou a esta 
primera part de l'assignatura en la prova global final. 

3) En la data oficial aprovada per la Junta de Facultat es realitzarà una prova global final 
de l'assignatura que serà escrita. Segons el resultat obtés al parcial de gener, esta prova 
consistirà en: 

a) Qüestionari tipus test corresponent a totes les unitats temàtiques del programa (amb 
l'excepció dels temes 15, 16, 40 i 42). Este examen deuran realitzar-lo tots els/les 
estudiants que no hagen superat el parcial amb una nota igual o superior a 5 sobre 10 -
només estos estudiants podrán examinar-se en la data oficial de primera i segona 
convocatòria de tot el programa-. L’examen constarà de trenta preguntes amb 
condicions idèntiques a les indicades per al parcial.  

O,  

b) Qüestionari tipus test corresponent a les unitats temàtiques 19 a 42 del programa 
(excepte els temes 40 i 42). Este examen de la segona part només deuran -i podran- 
realitzar-lo els estudiants que hagen superat el parcial amb una nota igual o superior a 
5 sobre 10. L’examen constarà de vint preguntes amb condicions idèntiques a les 
indicades per al parcial. 

Només l'examen realitzat en la data i hora oficials serà tipus test. Tant per a l'examen 
parcial com per a la prova global final en primera i en segona convocatòria, qualsevol 
excepció per causa justificada que determine la seua no realització en la data i hora 
oficials implicarà la realització de l'examen de manera oral i en la data més pròxima 
possible dins del període oficial d'exàmens. En tot cas, esta excepció s'aplicarà 
condicionada al compliment dels requisits de l'art. 9 del Reglament d'avaluació i 
qualificació de la UV.  

Total volum de treball presencial: 75 hores. 

 

3.- AVALUACIÓ 

3.1.- Avaluació contínua: fins a un 30% de la nota final.  

1) Realització i lliurament individual de dos resums-esquemàtics corresponents als 
temes: (i) 15 i 16, (ii) 40 i 42. Fins a un 10% de la nota final. 

2) Realització i lliurament individual de les respostes a les qüestions processals relatives 
al cas de la simulació de judici. Fins a un 10% de la nota final. 

3) Realització i lliurament per grups dels escrits que corresponguen en funció de la 
posició processal assignada en l'activitat de simulació de judici. Fins a un 10% de la nota 
final. 

Les activitats d'avaluació contínua que no hagen estat realitzades i lliurades en el seu 
moment o que hagen estat suspeses no són recuperables ni en primera ni en segona 
convocatòria. Els/les estudiants hauran de respectar estrictament els terminis previstos 
per a cadascuna de les entregues.  
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Si es donés el supòsit excepcional de que per causa justificada el/la estudiant no pogués 
realitzar en el temps i en la forma previstos alguna de les activitats d'avaluació contínua 
descrites, haurà de notificar-ho a la professora i justificar-ho degudament i amb 
l'antelació suficient, a l'efecte de programar la seua realització en un altre horari, 
sempre que això fora possible. En tot cas, les activitats d'avaluació contínua hauran de 
completar-se abans de la data oficial de l'examen.  

Per a participar en l’activitat per grups de la simulació de judici és necessari presentar 
l’activitat individual i manifestar interés en formar part d'un equip -subgrup-. Si 
l’estudiant no adopta esta actitud pro-activa, no podrà integrar-se de manera 
sobrevinguda en un equip ni recuperar individualment esta activitat d'avaluació 
contínua per grups. 

Normes generals que hauran de respectar-se en relació a les activitats d’avaluació 
continua: 

n Totes les activitats es realitzaran a casa i s’entregaran exclussivament mitjançant 
la plataforma Aula Virtual fent us de la “Tasca” prevista a tal efecte per a 
cadascuna. No s’admetrà la presentació per cap altra via.  

n Totes les activitats es presentaran mitjançant document electrònic en format 
.pdf. No serà admesa la presentació d’activitats fent ús d’altre format (p. ex. 
Word).  

n El termini per a presentar cadascuna de les activitats i que figura al cronograma 
del present Annex haurà de respectar-se per tal de que siga avaluada i puntuada. 

n Les activitats individuals -resums-esquemàtics i resposta a questions processals 
en la simulació de judici-, hauran de ser objecte d’estudi, redacció i presentació 
individual per cadascun dels estudiants.  

à Si l’activitat no es degudament presentada o els terminis no són respectats -conforme 
al previst a este Annex a la Guia Docent-, el/l’estudiant obtindrà una puntuació de 0 en 
la mateixa.  

à Si s’observen indicis de plagi o còpia d’altre treball previ o de l’activitat presentada 
per altre/a estudiant, tots els/les estudiants implicats/es obtindran una puntuació de 0 
en l’activitat.  

 

3.2.- Examen tipus test: fins a un 70% de la nota final. 

Si l'examen parcial se supera amb una qualificació mínima de 5 sobre 10, això suposarà 
el 35% de la nota final. L'altre 35% es correspondrà amb la nota obtinguda en el segon 
parcial.  

Si l'examen parcial no se supera amb una qualificació mínima de 5 sobre 10, l'examen 
final, que comprendrà la primera i la segona part del temari, suposarà el 70% de la nota.  

Important: la nota obtinguda a l’avaluació continua no es sumarà a la nota obtinguda 
a l’examen quan a este últim no s’alcance, al menys, un 50% de la puntuació prevista 
(en altres paraules, és requisit aprovar l’examen final, o, en el seu cas, la suma dels 
dos parcials, per a que puga afegir-se la nota de les activitats d’avaluació contínua). 
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4.- REFERÈNCIES 

4.1.- Referències bàsiques 

- El manual recomanat per al seguiment i la preparació d'esta assignatura és: «Dret 
Processal Civil», de Manuel Ortells Ramos (coord.) et al., Aranzadi-Thomson Reuters, 
19a edició, Cizur Menor, 2020. 

- És imprescindible per al seguiment i la preparació de l'assignatura la Llei 1/2000 
d'Enjudiciament Civil actualitzada. 

- Per a les activitats pràctiques és convenient consultar models d'actes processals. Es pot 
accedir a estos models a través de les bases de dades de la Universitat de València.  

 

4.2.- Referències complementàries 

La bibliografia complementària per a la preparació de l'assignatura és la que consta en 
l'apartat 10 (Referències bàsiques) de la Guia Docent d'aquesta assignatura. 

 

5.- CRONOGRAMA. PREVISIÓ INICIAL 

Primer quadrimestre 

SETMANA DEL QUADRIMESTRE TEMES ACTIVITATS 
Setmana 1 
13 i 14 de setembre 
Tres hores de classe 

Tema 1  

Setmana 2 
20 i 21 de setembre 
Tres hores de classe 

Tema 2 
Tema 3 

 

Setmana 3 
27 i 28 de setembre 
Tres hores de classe 

Tema 4 
Tema 5 

 

Setmana 4 
4 i 5 d’octubre 
Tres hores de classe 

Tema 5 
Tema 6 

 

Setmana 5 
11 d’octubre (12 d’octubre festiu) 
Dos hores de classe 

Tema 6  

Setmana 6 
18 i 19 d’octubre 
Tres hores de classe 

Tema 7 
Tema 8 

 

Setmana 7 
25 i 26 d’octubre  
Tres hores de classe 

Tema 8 
Tema 9 

 

Setmana 8 
(1 de novembre festiu) 2 de novembre 
Una hora de classe 

Tema 9  
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Setmana 9 
8 i 9 de novembre 
Tres hores de classe 

Tema 10  

Setmana 10 
15 i 16 de novembre 
Tres hores de classe 

Tema 11  

Setmana 11 
22 i 23 de novembre 
Tres hores de classe 

Tema 12  

Setmana 12 
29 i 30 de novembre 
Tres hores de classe 

Tema 13  

Setmana 13 
(6 de desembre festiu) 7 de desembre 
Una hora de classe 

Tema 14  

Setmana 14 
13 i 14 de desembre 
Tres hores de classe 

Tema 17 Lliurament del resum-
esquemàtic dels temes 15 i 16 
Termini: 15 de desembre 22:00 

Setmana 15 
20 i 21 de desembre 
Tres hores de classe 

Tema 18  

Segon quadrimestre 

SETMANA DEL QUADRIMESTRE TEMES ACTIVITATS 

Setmana 1 
31 de gener 
Dos hores de classe 

Tema 25 
Tema 26 

 

Setmana 2 
7 de febrer 
Dos hores de classe 

Tema 36 
Tema 37 

 

Setmana 3 
14 de febrer 
Dos hores de classe 

Tema 19 
 

 

Setmana 4 
21 de febrer 
Dos hores de classe 

Tema 20 Entrega activitat individual 
sobre qüestions processals 
Termini: 23 de febrer 22:00 

Semana 5 
28 de febrer 
Dos hores de classe 

Tema 21 
 

 

Setmana 6 
7 de març 
Dos hores de classe 

Tema 22 
 

 

Setmana 7 
14 de març 
Dos hores de classe 

Tema 23 
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Setmana 8 
21 de març 
Dos hores de classe 

Tema 24 
Tema 27 

Presentació de l’escrit de 
demanda  
Termini: 23 de març 22:00 

Setmana 9 
28 de març 
Dos hores de classe 

Tema 28 
 

 

Setmana 10 
4 d’abril 
Dos hores de classe 

Tema 29  

Setmana 11 
11 d’abril 
Dos hores de classe 

Tema 30  

Setmana 12 
(25 d’abril festiu) 
Zero hores de classe 

 Presentació de la contestació 
a la demanda  
Termini: 27 d’abril 22:00 

Setmana 13 
2 de maig 
Dos hores de classe 

Tema 31  

Setmana 14 
9 de maig 
Dos hores de classe 

Tema 32 
Tema 33 

Lliurament del resum-
esquemàtic dels temes 40 i 42 
Termini: 11 de maig 22:00 

Setmana 15 
16 de maig 
Dos hores de classe 

Tema 38 
Tema 39 

 

 

 

 

6.- HORARI DE TUTORIES 

- La professora atendrà tutories de manera presencial en el despatx 3C11 o mitjançant 
la plataforma BBC. En qualsevol cas, estes tutories es realitzaran prèvia cita concertada 
amb la professora i tindran lloc els dilluns de 14.30 a 17.30. Si la situació sanitària 
recomanés el desenvolupament de les tutories exclussivament de forma no presencial, 
estes tindran lloc mitjançant la plataforma BBC prèvia cita concertada amb la professora. 

- A més, la professora realitza tutories virtuals a través del correu electrònic 
(Patricia.llopis@uv.es); a tal fi, és imprescindible que l’estudiant es pose en contacte fent 
ús del correu electrònic institucional de la Universitat de València.  

 

 

 

 

(*) Aquest programa es desenvolupa en el marc del Projecte d'Innovació Docent per al 
curs 2021-2022 del Vicerrectorat d’Ocupació i Programes Formatius de la UV: “Grup 
Moot Court a la Universitat de València”. 




