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Justificació i objectius 
 
La Universitat Jaume I ha tingut, des dels seus inicis, un ferm compromís en la               
formació de l’àmbit jurídic, on els seus estudis de Dret ha estat des d’abans del               
naixement de la mateixa Universitat. 
 
La carrera de Dret ha estat sempre entre les més demandes d’aquest centre públic              
d’educació superior, fet que ens mostra la necessitat d’afermar aquest creixement i            
crear-ne nous vincles en els instituts de secundària per a poder consolidar-lo. 
 
Per això, se’ns mostra la necessitat d’oferir la II Olimpíada acadèmica de Dret a la               
Universitat Jaume I per a fomentar els coneixements i l’argumentació jurídica com a             
eina de desenvolupament professional de l’alumnat i particularment de l’estudiantat          
de secundària i afermar aquesta Olimpíada. 
 
Persones que poden participar-hi 
 
Podran participar en la II Olimpíada Acadèmica de Dret estudiantat que curse primer             
o segon de Batxillerat en instituts d’educació secundària de la província de Castelló.  
Els grups d’alumnat han de ser de tres alumnes i han de ser del mateix centre                
educatiu. Es permetrà, com a màxim, la inscripció d’un grup per cada institut, fins a               
esgotar les places disponibles. 
 
 
 
 
Contingut i desenvolupament de la prova 
 



L’Olimpíada consistirà en la realització, per part de cada grup d’alumnes, d’una part             
d’un judici penal, en concret en la fase d’al·legacions, en la sala de vistes Tomás S.                
Vives Antón de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques de la Universitat             
Jaume I de Castelló. 
Es tractarà d’un judici sobre uns fets que s’exposaran el mateix dia de l’Olimpíada              
per part d’estudiantat de Dret de l’UJI que interpretarà la fase d’interrogatoris als             
acusats, víctimes, testimonis i perits del cas. Després de veure la fase d’interrogatori             
l’estudiantat de secundària que participe en l’Olimpíada disposarà de dues hores i            
mitja per a preparar els seus al·legats i després començaran les simulacions.            
L’estudiantat de secundària podrà ser auxiliat per estudiantat de Dret i pel            
professorat de secundària que els acompanye durant aqueix temps en què preparen            
els al·legats. 
 
A cada grup d’alumnes li serà assignat per sorteig el mateix dia de la prova de                
l’Olimpíada el paper (el «rol») abans de presenciar la fase d’interrogatoris que ha             
d’interpretar: 

● Ministeri fiscal (acusació). 
● Advocats i advocades de la defensa. 

 
Es realitzaran en total sis simulacions de judicis sobre els mateixos fets, on en cada               
simulació participaran dos grups d’estudiants (un grup farà d’acusació i l’altre de            
defensa), de forma que podran participar un total de 12 grups d’alumnes com a              
màxim. També es decidirà el mateix dia de la prova per sorteig com es distribueixen               
els grups en les sis simulacions. 
Cada simulació serà a porta tancada en els grups d’alumnes perquè la resta de              
grups no aprofiten l’estratègia d’altres grups en benefici seu. Si bé, podrà acudir a              
cada simulació el professorat responsable dels grups d’alumnes que estiguen fent           
els al·legats. A més, totes les simulacions seran enregistrades amb vídeo perquè            
puguen ser consultades amb posterioritat a l’Olimpíada. 
 
Una vegada realitzades totes les simulacions, el tribunal avaluador de l’Olimpíada           
resoldrà sobre quins ha estat els tres grups guanyadors, els que millor han             
argumentat la seua postura. 
 
Actuació de l’alumnat durant la simulació  
 
Una vegada a cada alumne o alumna se li assigne el seu paper (acusació o               
defensa) en la simulació que li corresponga haurà de triar a un alumne o alumna               
d’aquest grup, qui farà de portaveu i serà qui parle en la simulació; si bé, es pot                 
acordar que intervinguen diversos membres de l’equip en l’al·legat. 
 



En cada simulació sempre intervindrà primer el Ministeri Fiscal, el qual tindrà de 10              
a 15 minuts de temps, com a màxim, per a exposar en un al·legat els motius que                 
considere per a acusar. Una vegada finalitze l’al·legat, el tribunal donarà defensa la             
paraula als advocats i advocades de la defensa perquè, en el mateix temps, defense              
els acusats o acusades. 
 
En la fase de preparació de l’al·legat participaran tots els membres del grup, si              
bé, en la simulació on s’exposen els al·legats sols intervindrà un dels            
membres de l’equip del grup, qui farà de portaveu. 
 
Criteris d’avaluació a l’alumnat 
 
Una vegada s’hagen fet totes les simulacions, el tribunal es reunirà per a valorar              
quins han estat els tres grups de totes les simulacions que millor que han              
argumentat el seu paper. 
El tribunal valorarà de l’al·legat de l’alumnat que participe els següents ítems i amb              
el següents percentatges: 
 

● Estructuració de les idees (20%) 
● Argumentació utilitzada (30%) 
● Claredat i coherència en l’exposició (20%) 
● Utilització d’arguments pertinents i nous (20%) 
● Utilització de terminologia jurídica bàsica (10%) 

 
 
Formació prèvia per a l’estudiantat participant en l’Olimpíada 
 
Atès que en secundària la formació jurídica és escassa o inexistent, perquè            
l’alumnat participant en l’Olimpíada tinga més coneixements de l’ordenament jurídic,          
des de l’organització se’ls ofereix una formació prèvia i bàsica. 
Aquesta formació els servirà per a poder preparar-se millor en el seu al·legat, a més,               
servirà per a poder donar consells a l’estudiantat sobre com ha d’intervenir en el seu               
al·legat. 
 
La formació es farà una vesprada. Els continguts de la formació seran aquests: 
 

❏ Què és el Dret? Com funciona l’ordenament jurídic i aplicació i interpretació            
de les normes? 

❏ L’argumentació jurídica. 

❏ Estructura i funcionament de les proves de l’Olimpíada de Dret. 



❏ Conceptes essencials de Dret Processal Penal i de Dret Penal substantiu           
imprescindibles per a la preparació de l’Olimpíada. 

❏ El funcionament dels judicis. Com comportar-se en una sala de vistes? 
 
 
Organització de l’Olimpíada i tribunal avaluador 
 
La I Olimpíada acadèmica de Dret està organitzada per l’Espai Jurídic d’Estudis            
Laborals de l’UJI, el qual s’encarrega de la coordinació i de la selecció del tribunal               
avaluador. 
 
Coordinació de l’Olimpíada:  

- Jaime Clemente Martínez, secretari-interventor d’administració local i membre        
de l’Espai Jurídic d’Estudis Laborals de l’UJI  

- Fernando de Vicente Pachés, director de l’Espai Jurídic d’Estudis Laborals de           
l’UJI. 

 
Comitè organitzador:  

- Christa Madrid Boquín, professora de Dret Processal de l’UJI. 
- Antonio Fernández Hernández, professor de Dret Penal de l’UJI. 
- Fernando de Vicente Pachés, professor de Dret del Treball i de la Seguretat             

Social de l’UJI. 
- Jaime Clemente Martínez, secretari-interventor d’administració local i membre        

de l’Espai Jurídic d’Estudis Laborals de l’UJI. 
 
Tribunal baremador: 

- Tres persones de la pràctica i l’ensenyament jurídic (a determinar més           
endavant). 

 
 
Inscripcions a l’Olimpíada 
 
Les inscripcions es realitzaran del 6 de desembre de 2018 fins al 29 de gener de                
2019, emplenant la fitxa d’inscripció a través del següent enllaç:          
https://e-ujier.uji.es/pls/www/!inscripcio.ini?p_curso=5922&p_idioma=ca&p_cabecera=UJI  
El professorat, paral·lelament, ha de fer-nos arribar una fulla amb la relació            
d’alumnes que participen en l’Olimpíada corresponent amb el nom i cognoms dels i             
les alumnes. La fulla ha d’incloure les dades de contacte del centre, dades del              
professor o professora preparador (nom, cognoms, DNI i firma) i el vistiplau del             
director o directora del centre. S’ha d’enviar bé per correu a           
olimpiadesacademiques@uji.es  
 

https://sites.google.com/view/eejluji/
https://sites.google.com/view/eejluji/
https://e-ujier.uji.es/pls/www/!inscripcio.ini?p_curso=5922&p_idioma=ca&p_cabecera=UJI
mailto:olimpiadesacademiques@uji.es


Premis i gratificacions  
 
La Universitat Jaume I atorgarà a les persones integrants dels tres equips            
guanyadors un premi de 100 euros. 
A més, si aquestes persones es matriculen l’any següent en l’UJI se’ls inclourà en el               
programa Sóc Olímpic de l’UJI, la qual cosa implica: 
 

● Incorporació directa al programa Estudia i Investiga a l’UJI. 
● Accés gratuït durant dos anys als cursos oferits per l’Espai Jurídic           

d’Estudis Laborals de l’UJI. 
● Incorporació als seminaris i a la formació específica en emprenedoria          

nacional i internacional. Programa UJIE-University Junior International       
Enterpreneurs. Amb possibilitat per a l’estudiantat d’alt rendiment, d’obtenir         
un certificat i diploma d’especialització d’emprenedor internacional i optar al          
premi a la millor experiència del programa UJIE. 

● Augment de la quota dels crèdits d’impressió. 
 
 
A més, tot l’alumnat participant en l’Olimpíada, pel simple fet d’assistir-hi, rebrà            
material corporatiu de l’UJI i tindrà preferència en la inscripció en el curs Zero per               
al grau en Dret, el qual s’organitza per a facilitar la transició entre l’alumnat de               
secundària que es matricule en la carrera de Dret. 
Per raons justificades, el tribunal podrà declarar deserts tots o algun dels premis. 
 
Temporalització de les activitats de l’Olimpíada de Dret  1

 

Activitat Data prevista 

Període d’inscripció a l’Olimpíada de 
Dret 

Del 6 de desembre de 2018 fins el 29         
de gener de 2019 

Formació prèvia per a l’alumnat 
participant de l’Olimpíada 

29 de gener de 2019 

Data de realització de les simulacions 
l’Olimpíada de Dret 

1 de febrer de 2019 
 

Publicació de resultats 1 de febrer 2019 
 
 
Programa de l’Olimpíada del dia 1 de febrer 

1 Les dades indicades poden ser objecte de modificació raonada, si l’organització ho considera              
convenient 

http://www.uji.es/serveis/use/base/orientacio/orientaciodurant/estudiainvestiga/
https://sites.google.com/view/eejluji/actividades-y-proyectos?authuser=0
https://sites.google.com/view/eejluji/actividades-y-proyectos?authuser=0


 
● 09 h: Trobada dels instituts en el vestíbul de la Facultat de Ciències             

Jurídiques i Econòmiques de l’UJI  

● 09.10 h: Inauguració i presentació, a càrrec José Luis Blasco, degà de la             

Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques i Fernando de Vicente,          

director de l’Espai Jurídic d’Estudis Laborals. 

● 09.20 h: Sorteig de l’ordre de participació dels IES i repartiments dels «rols»             

(acusació o defensa). 

● 09.30 h: Simulació de la fase d’interrogatoris del judici per l’estudiantat de            

Dret. 

● 10.30 h: Fase de preparació dels al·legats pels IES. 

● 13.00 h: Menjar en la cantina. 

 

● 16.00 h: Inici de les simulacions, ordenades segons sorteig, de la part dels             

al·legats de l’estudiantat de secundària. 

● 19.30 h: Proclamació dels resultats. 

 
 
Altres aspectes a considerar 
 
A l’efecte d’imatges (fotografies, vídeos, etc.), les proves, concursos i altres activitats            
de les fases locals de l’Olimpíada seran tractades segons les normes de les             
respectives de la Universitat. L’acte d’entrega de premis és un acte públic i els              
reportatges gràfics s’hi facen seran propietat de la corresponent Universitat, que           
podran usar lliurement aquest material en les seues publicacions, webs, etc.  
 
La participació en la present convocatòria implica l’acceptació íntegra de les seues            
bases i de la decisió del tribunal d’avaluació, els resultats de la qual són              
inapel·lables.  
 
Qualsevol dubte sobre la present Olimpíada pot consultar-se a través de l’adreça            
espaciojuridicolaboral@uji.es  

http://www.uji.es/centres/fcje/base/lafacultat/presentacio/
http://www.uji.es/centres/fcje/base/lafacultat/presentacio/
mailto:espaciojuridicolaboral@uji.es

