
g uNrvERs¡TAT.@ 
JAUME I

Reunits el dia 1 de febrer de 2019 els membres del tripg¡ral de lt Olimpíada Académica de Dret
de l'UJl, presidit per C¿}.¡¡Ltt o o/-Lu.oLtlo.\e*..

iintegratpers Jqrn,r, ^ *{K#r#rru,
, després de avatuar ,"r r(:r:^:'rr l§);,, en ta ,,sata de Vistes romas s. Vives Antón,, de ta
Facultat de Ciencies Jurídiques i Económiques de la Universitat Jaume I de Castelló.

¡¡ OTIMPIADA ACADEMICA DE DRET DE L'UJ¡

AcrA DE pRocLAruec¡ó DE REsurrATs

DECIDEIXEN:

Que las simulacions més notables de conformitat als criteris de,avaluació, per ordre de
prelació, són els que corresponen a:
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Aquesta decisió es recull en la present acta per tal de donar fe i causar_ne els efectes
oportuns.

Castelló, 1 de feb 20L9
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II OL¡MP¡ADA ACADEMICA DE DRET DE L,UJI

Acta d'avaluació de I'alumnat-criteris de baremació
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TOTAL: 1a%

En ló-UJl, 1 de febrer d

a Estructuració de les idees (20%) 2ct

a Argumentació utilitzad a (30%) k)
o Claredat i coheréncia en l' osició (2O%l

a Utilització d'arguments pertinents i novedosos (20%) /t O

a Utilització de terminologia jurídica básica (1,0%) ,{U

Tribunal avaluador
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En Ca UJl, 1 de febrer 019

II OL¡MPIADA ACADEMICA DE DRET DE L'UJI

Acta d'avaluació de l'alumnat-criteris de baremació
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TOTAL 86%

a Estructuració de les idees (20%) v

a Argumentació utilitzad a (30%) ^?o

a Claredat i coheréncia en l'exposició (20%) (:

a Utilització d'arguments pertinents i novedosos (20%) )'tl
a Utilització de terminologia jurídica básica (L0%) /t r)

Tribunal avaluador
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II OLIMPIADA ACADEMICA DE DRET DE L,UJI

Acta d'avatuació de l'alumnat-cr¡ter¡s de baremació
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En lló-UJl, L de fe 20L9
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Estructuració de les ideeso

mentació utilitzada 30%a

Claredat i coheréncia en l'a cro 20%

Utilització d'arguments rtinents i novedosos 2o%)a

Utilització de terminologia rídica básica (1a

Tribunal avaluador
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