
APUNTA’T! 
 
Curs Zero del Grau en Dret  
 
 

Si t’has matriculat en 1r del grau en Dret, ara tens l’oportunitat de             

preparar-te per al nou curs. Hem preparat un curs de preparació als            

estudis de dret on parlarem dels aspectes bàsics del Dret, des d’un            

vessant teòric i pràctic.  

La idea és que l'alumnat us familiaritzeu amb el pla d'estudis de Dret a              

l’UJI, de forma que aprengueu com són les classes, els exàmens, com            

s’ha de buscar jurisprudència, com citar bibliografia jurídica, tècniques         

per parlar en públic, etc.  

En definitiva, podràs preparar-te amb èxit per a superar el primer de            

curs de carrera millor. 

 

El curs es farà la setmana d’abans de començar les classes, és a dir,              

del 4 al 6 de setembre en horari de matí. Si assisteixes obtindràs 1              

crèdit ECTS; açò t’interessa! perquè si obtens cinc crèdits més al llarg            

de la carrera hauràs de fer una assignatura menys. 

 

Les inscripcions estan obertes i el preu del curs zero és sols de 12€ 

Inscripcions en https://goo.gl/uWc1i5  

Pots consultar el programa complet del curs en        

http://www.uji.es/perfils/estudiantat/v2/nou-estudiantat/grau/matricula/co

neixer/cursoszero/  

Si tens algun dubte pots preguntar-nos en espaciojuridicolaboral@uji.es  

mailto:espaciojuridicolaboral@uji.es
https://goo.gl/uWc1i5
http://www.uji.es/perfils/estudiantat/v2/nou-estudiantat/grau/matricula/coneixer/cursoszero/
http://www.uji.es/perfils/estudiantat/v2/nou-estudiantat/grau/matricula/coneixer/cursoszero/


 

Programa del Curs Zero per al Grau en Dret de l’UJI 

 

Planificació: del 4 al 6 de setembre de 2017 de 9 a 13-13.30 hores. 

Organització: Espai Jurídic d’Estudis Laborals (EJEL) 

 

Reconeixement d’1 crèdit ECTS per a l’estudiantat que assistisca 

 

Col·laboren:  

❏ Consell de l’Estudiantat 

❏ Associació ELSA Castelló 

❏ Unitat del Suport Educatiu. 

 

Dilluns 4 de setembre 

 

● Inauguració i presentació del Curs Zero 

○ Fernando de Vicente, director de l’EJEL. 

○ Fernando Juan, vicedegà del grau en Dret. 

○ Jaime Clemente, coordinador del grau en Dret. 

● Presentació introductòria sobre les diferents àrees del Dret a         

Espanya 

○ Fernando de Vicente, professor de Dret del Treball i de la           

Seguretat Social 

● Les classes al grau en Dret: consells i visita a l’aula de classe 

○ Jaime Clemente, coordinador del grau en Dret. 

● Presentació de l’associació de joves juristes ELSA Castelló 

○ Pablo Cuella, president d’ELSA Castelló. 



 

● Taula redona: les oportunitats del grau en Dret a l’UJI 

○ Experiències d’intercanvi: gaudim-les, per Pilar Herrero,      

estudianta en pràctiques a l’ambaixada d’Espanya davant       

Andorra i exErasmus a París. 

○ Fem allò que ens agrada mentre ens formem        

jurídicament, per Beatriz Escorihuela, estudianta de Dret i        

del Conservatori de Música de Castelló. 

○ Aprofundir en el Dret a través de la pràctica, per Albán           

Gilabert, exparticipant en el concurs d’arbitratge mercantil       

MOOT Madrid. 

 

 

 

Dimarts 5 de setembre 

 

● Com buscar jurisprudència  

○ Patricia Escribano, professora de Dret Civil. 

● Com elaborar una bibliografia jurídica i preparar un informe         

jurídic 

○ Antonio Fayos, professor de Dret Civil. 

○ María José Mateu Carruana, professora del Departament de        

Dret del Treball i de la Segurat Social. 

● La participació estudiantil, drets i deures i consells per a          

resoldre problemes acadèmics al grau en Dret 

○ Jorge Ribes, portaveu del Consell de l’Estudiantat. 

○ Jaime Clemente, coordinador del grau en Dret 



● Tècniques per parlar en públic i consell d’oratòria per a un           

jurista. 

○ Estela Bernad, professora del Departament de Ciències de        

la Comunicació. 

 

Dimecres 6 de setembre 

 

● Consells per a afrontar exàmens universitaris i tècniques        

d’estudi per al grau en Dret 

○ Inmaculada Usó, tècnica superior de l’USE. 

● La qüestió del gènere en el Dret 

○ Lucía Romaní, agent d’igualtat i doctorada. 

● Taula redona: experiències de graduats/des en el grau en Dret 

○ Ana Soriano, va estudiar Magisteri i després es van endinsar          

en el món del dret i l’advocacia; actualment oposita a          

gestora processal. 

○ María Zabala, després d’estudiar Criminologia i Seguretat,       

va decidir estudiar Dret;actualment oposita a fiscal. 

○ Laura Sánchez, actualment oposita a jutge després       

d’estudiar dret i advocacia..  

○ Mireya Avilés, es va graduar en Dret mentre compaginava         

un treball.  

● Simulació en viu d’un judici a la Sala de Vistes de l’UJI 

○  Christa Madrid, professora de Dret Processal. 


