
 
 

 

 
Memòria justificativa de recerca 
 
 
La memòria justificativa consta de les dues parts que venen a continuació: 
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Resum del projecte: cal adjuntar dos resums del document, l’un en anglès i l’altre en la llengua del document,  on  
a més s’esmenti les dades següents: les dades del lloc on s’ha fet l’estada i la durada del projecte. 
Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
El projecte "Programa d'introducció al dret espanyol per a estudiants d'intercanvi" s'ha dut a terme a la Facultat de dret 
de la Universitat de Barcelona des del mes de juny de 2007 al mes de setembre de 2008. Ha consistit en iniciar 
l’esmentat programa que suposava, pels estudiants d’intercanvi sol•licitants, la consecució d’un Diploma d’Introducció al 
Dret espanyol , expedit per la Facultat de Dret de la UB, a banda del reconeixement dels crèdits cursats a Barcelona.  
L’objectiu va ser proposar canvis en el plantejament  curricular, en concret la posada en marxa de les assignatures del 
Diploma: Introducció al Dret Privat, Introducció al Dret públic, Introducció al sistema processal espanyol, i Bases del 
sistema legal espanyol. 
 
Com a tasca prèvia que havia de garnatir l’èxit es va fer una difusió del programa  a les universitats d’origen i es va 
articular un sistema d’acollida als estudiants que es va demostrar molt útil al principi de curs per a informacions 
diverses, però que després va ser infrautilitzat. 
 
Pel que fa a les assignatures, es van plantejar com un anàlisi dels trets fonamentals i diferencials del nostre dret, 
utilitzant elements de comparació amb els ordenaments dels països dels alumnes, però sense fer un exercici estricte de 
dret comparat. La taxa de rediment va ser alta – 75%- però es va detectar un problema, la insuficient preparació 
idomàtica, que depassa l’organització del programa. També es va considerar un repte pedagògic important: la 
heterogeneïtat dels estudiants tant en la seva formació jurídica prèvia –assignatures cursades en la seva Universitat-, 
com en relació al sistema legal del país del qual provenien, en relació al sistema espanyol. Per aquest motiu, el 
plantejament del curs i els materials a utilitzar va dependre en bona mesura del conjunt del grup al qual es va dirigr 
cada ssignatura en concret. 
 
 
 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) 
The project "Introduction to the Spanish Legal system for exchange student Program" was implemented in the 
Faculty of Law of the University of Barcelona within June 07 and September 08. The main scope was to offer the 
students the possibility of adding a Diploma of the Faculty f Law besides the recognition of credits that use to 
work in the international exchange programs.  
 
The objective was to explore new curricula development offering four new courses: Introduction to the Spanish 
private Law; introduction to the Spanish public law; introduction to the Spanish procedural system and Bases 
of the Spanish legal system . 
 
The fist step was to assure a good diffusion of the program in all the partner Universities, and then, create 
welcome team that offered any kind of information they could need. This tutorial was almost no used by the 
students after the registration of the courses. 
This courses were planned to deal with the foundation issues of Spanish law and  the more rellevant ans 
special characters of it . Nevertheless, they were not Comparative Law courses, that was not the scope, as they 
only use the comparison between legal systems as a way of pedagogical approach and understanding. 
 
 

 
 



 
 

 
 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) – continuació- 
Although the success rate was very high (almost 85% of the students passed the exam), we could detect a major idiomatic 
problem which was not in the field of responsibility of the Program. On the other hand, there was an important  pedagogical 
challenge depending on the heterogeneity of the legal background of the students. Another challenge was  the way the  legal 
system in the   home country differed from the Spanish one, that put some major questons of organization. For these reasons, 
the developments of the courses and the cases or materials were selected in view of the concrete students to be used for.  
 

 
 
 
2.- Memòria del treball .  Redacteu el document en base a una estructura lògica d’ introducció, 
metodologia, pla de treball i conclusions. L’informe ha de tenir una extensió màxima de 30 pàgines.  
Trobareu informació més detallada per a la redacció de l’informe al document Instruccions per al lliurament de 
les memòries a RECERCAT a l’apartat de recursos de la convocatòria MQD. 
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MEMÒRIA FINAL DEL PROJECTE 
Informe científic 

 
PROGRAMA D’INTRODUCCIÓ AL DRET ESPANYOL  

PER A ALUMNES D’INTERCANVI  
 

(2007MQD00044) 
 

Coord: Immaculada Barral 
 
 

 
A.- Opcions preses en l’execució del projecte  
 
La sol·licitud de finançament per a un projecte d’innovació es va presentar 
sota el títol de Programa d’Introducció al dret espanyol per a estudiants 
d’intercanvi. El projecte plantejava un conjunt d’actuacions docents al voltant 
de la posada en marxa de l’esmentat programa que suposava, pels estudiants 
d’intercanvi sol·licitants, la consecució d’un Diploma d’Introducció al Dret 
espanyol, expedit per la Facultat de Dret de la UB, a banda del reconeixement 
dels crèdits cursats a Barcelona.  Com sigui que el pressupost que 
comptàvem per dur a terme totes les línies d’actuació inicialment proposades 
va ser sensiblement reduïda – en un 63   
%-  vam optar per posar en marxa la iniciativa d’una forma més reduïda.  
 
Per això, d’entre les accions proposades, vam donar prioritat a aquelles que 
podien tenir un major impacte, és a dir, les directament dirigides a la finalitat 
de l’ajut concedit, és dir, a canvis en el plantejament  curricular, segons les 
bases de la convocatòria. Per aquest motiu es va optar per la posada en 
marxa de les assignatures del Diploma: Introducció al Dret Privat, Introducció 
al Dret públic, Introducció al sistema processal espanyol, i Bases del sistema 
legal espanyol –Curs zero- i el sistema d’acollida i tutorització dels estudiants.  
Dins d’aquestes restriccions es va demostrar complicat d’assolir l’objectiu de 
crear  material de suport docent pels estudiants del curs. Pel que fa un 
material de suport específic mitjançant un vocabulari de terminologia jurídica, i 
com que aquest objectiu demanava l’ajut de personal de suport amb 
coneixements concrets –jurídics i d’idiomes-, quedava clarament fora del 
pressupost adjudicat. Pel que fa al material de suport imprès, a més d’aquest 
problema, l’equip va arribar a al conclusió que calia canviar la manera 
d’enfocar l’objectiu, com ja s’explica en l’epígraf corresponent. 
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B.- Desenvolupament del programa 
 
 
1.- Treball tècnic de suport al Programa i acollida 
 
Com sigui que aquesta part del projecte no té caràcter docent, la memòria 
descriu les activitats dutes a terme i els criteris que en cada moment s’han 
seguit per a la seva organització. 
 
 
1.1- Difusió del Programa 
 
La planificació de la docència del programa d’Introducció al Dret Espanyol va 
començar amb la difusió a les universitats partenaires dins del Programa 
Erasmus –avui LLL-; aquelles amb les quals la Facultat de Dret té acords 
específics: Université de Montréal,  Mc University de Montréal, Université 
d’Ottawa; i aquelles que, tenint un Conveni General amb la Universitat de 
Barcelona, han seleccionats alumnes de dret. La tasca va ser feta al mes de 
juny enviat informació del Programa  a les Universitats i a les Facultats de 
Dret, i després, enviant-la també, com a  part del information pack i amb un 
imprès de sol·licitud, als estudiants seleccionats que ens eren comunicats.  
L’esforç invertit en aquesta informació prèvia a l’arribada  a la nostra Facultat 
va ser important, perquè érem conscients de la importància que tenia pels  
estudiants poder discutir la proposta d’assignatures per a ser convalidades 
abans de venir a Barcelona. La informació indicava semestre d’impartició, 
idioma, i breu detall sobre el contingut, per tal de permetre la convalidació 
mitjançant el learning agreement. 
 
La informació també es va transmetre als estudiants de sol·licitud individual, 
és a dir, els que vénen fora de qualsevol conveni, i el Programa va tenir 
bastant èxit entre els estudiants llatinoamericans. Va ser una dada 
sorprenent, ja que el programa estava pensat més per a alumnes del context 
europeu que poden estar poc familiaritzats amb els sistema espanyol, mentre 
que els països llatinoamericans solen tenir un marc legal assimilable a les 
categories bàsiques del nostre dret. 
 
Una bona part dels alumnes del Programa es van inscriure a la seva arribada 
a Barcelona, on novament se’ls va oferir informació detallada sobre el seu 
funcionament tant des de Secretaria com des de l’Oficina de Relacions 
Internacionals. 
 
 
1.2.- Acollida i informació dels estudiants 
 
La manca de possibilitats de fer tenir un  suport administratiu permanent pel 
Programa va fer impossible l’organització de tutories dirigides als alumnes 
estrangers des del moment de la seva arribada  a la Facultat, especialment, 
abans que comencés el ritme normal de curs a partir del 15 de setembre. 
D’aquesta manera, la tutoria de professors ad hoc va ser substituïda, en 
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aquesta primera fase, per l’atenció personalitzada del personal de suport 
adscrit al Programa que va dur a terme tasques d’informació: 
 
-sobre el funcionament de la Facultat en general, i en concret sobre el procés 
de matriculació (facilitar horaris i professors dels cursos així com al forma de 
posar-se amb contacte amb ells; procediment de matrícula a secretaria...) 
 
-sobre el Programa en concret: tràmits per a la inscripció, valor afegit del 
diploma de Facultat que s’expedeix al final, i tràmits a fer a la Universitat 
d’origen per tal que les assignatures siguin valorades en el seu currículum. 
 
L’acollida dels estudiants del Programa va continuar la darrera setmana de 
setembre, quan es va fer la reunió de benvinguda. En ella es va presentar 
oficialment el programa als estudiants d’intercanvi. Les darreres places dels 
cursos ofertats en el programa es van cobrir després d’aquesta reunió 
informativa. 
 
La tercera via en l’acolliment va ser l’assignació d’un tutor acadèmic, segons 
el país d’origen dels estudiants. L’elecció per aquest criteri tenia present dues 
dades: en primer lloc, que la problemàtica d’estudiants del mateix país podia 
ser similar; en segon lloc, que la selecció del professorat recauria sobre una 
persona que conegués l’idioma del país d’origen o l’anglès en el seu defecte, 
per tal de facilitar la comunicació. El llistat de tutors es va facilitar el dia de la 
reunió d’acollida. És norma del sistema de tutories vigent a la UB que la 
tutoria ha de ser a demanda i no obligatòria, de forma que la valoració es 
cenyeix als estudiants que efectivament van utilitzar el sistema. 
 
Presa de contacte: els tutors van comunicar l’horari de visita o la forma de 
convenir una reunió, a més d’estar presents a la reunió informativa. Un punt 
dèbil dels sistema és, doncs, que hi pot haver alumnes que desconeguin la 
figura per falta d’interès, que queden totalment fora del sistema. En qualsevol 
cas, i analitzant les tutories, es va arribar a la determinació que els alumnes 
estrangers estan molt preocupats a l’inici de l’estada tant per dos tipus de 
qüestions:  
- qüestions extraacadèmiques: des de permisos de residència fins a com 
funcionen els servies de la Universitat.  
 
- qüestions acadèmiques relacionades amb la matrícula, la gestió dels 
documents des de la seva universitat .  
Aquests dos problemes van ser resolts pel tècnic de suport a l’inici del curs, 
àdhuc abans de la tutoria, directament o pel seu reenviament a altres 
instàncies o serveis de la Universitat. 
 
- qüestions relacionades amb el currículum: és en aquests punt on és 
necessari la intervenció d’un tutor acadèmic  que alhora sigui professor de la 
Facultat. La informació sobre la compatibilitat entre els cursos escollits, la 
lògica de la selecció feta i les possibilitats de convalidació material amb la 
regulació del seu propi país són peces claus. Nogensmenys, aquesta 
possibilitat d’escollir assignatures queda limitada precisament amb la lògica 
del Programa d’introducció al dret espanyol que fa una selecció de matèries 
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bàsiques que els estudiants han de fer, i això minimitza la feina del tutor com 
a orientador en el procés d’elecció de les assignatures.  
 
 
1.3 Problemes detectats 
 
Per l’anàlisi feta en l’epígraf anterior, es va considerar que era vital el posar 
en contacte tutor i estudiant des del moment de la seva arribada a la nostra 
Facultat. Però això no és fàcil per diversos motius: 
 
1.- Els estudiants que es matriculen a l’assignatura de Bases del sistema legal 
espanyol vénen abans que comenci el curs i el professorat pot no estar 
disponible en el moment en què està fent els exàmens de recerca i tancant el 
curs anterior. 
 
2.- Hi ha molts estudiants que no respecten el moment que les classe 
comencen a Barcelona i segueixen amb el seu propi calendari per la qual 
cosa retarden  la seva arribada. Malgrat els esforços fets des de l’Oficina de 
Relacions Internacionals, això vol dir que a la pràctica,  s’incorporen al curs ja 
començat i que, per aquest motiu, desconeixen o prescindeixen de la figura 
del tutor.  
 
3.- Els estudiants d’intercanvi venen a cursar a la nostra Facultat un conjunt 
d’assignatures que és obert, en principi, i poden escollir, però l’autorització 
definitiva per a cursar-les depèn de la seva Universitat que valora el contingut 
de l’assignatura amb el seu programa i decideix en última instància. En el cas 
del Programa d’Introducció al Dret espanyol  cal dir que no tenim notícia de 
cap estudiant que havent proposat cursar-lo la seva Universitat hagi contestat 
negativament. Però aquest procés ralenteix la incorporació de l’estudiant al 
sistema docent de la Facultat i fa que les indicacions de tutor puguin ser poc 
rellevants. 
 
4.- Les consultes decauen clarament després del moment de la matrícula, 
quan l’estudiant estranger ja se situa en el ritme normal de classes i on els 
problemes acadèmics més evident són solucionats directament pel professor. 
Per altra banda, el seguiment de l’èxit en les assignatures esdevé 
pràcticament impossible  ja que si els estudiants només es queden un 
semestre, molt sovint els resultats no es coneixen abans que marxin de la 
Facultat; el seguiment és més fàcil en el cas d’assignatures amb sistema 
d’avaluació continuada, però la pràctica demostra que aquestes qüestions 
l’alumne prefereix tractar-les directament amb el professor. 
  
Malgrat tot, podem considerar que la iniciativa va ser un èxit ja que aquest 
any, tots els alumnes d’intercanvi i els de programes específics de doble 
titulació s’han integrat en una branca específica del Pal d’Acció Tutorial de la 
Facultat de Dret que s’ha estès és a tos els ensenyaments i molts dels 
participants en aquest projecte han tornar a ésser nomenats tutors -4 en 
concret-, ara dins el Pla d’acció tutorial global de la Facultat de Dret. 
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2.- Tasca docent: impartició de les assignatures 
 
Per a l’anàlisi dels resultats que fem a continuació s’ha tingut present 
l’enquesta que es va fer als estudiants al final del programa, i el qüestionari 
que van respondre els professors encarregats de la docència de les diferents 
assignatures. Els resultats obtinguts pels estudiants. 
 
 
2.1.- Bases del sistema legal espanyol 
 
Bases del sistema legal espanyol: en aquest cas es va optar per aprofitar el 
fet que la Facultat de Dret fa uns quants anys que ofereix un programa 
introductori –Curs Zero- per als estudiants de primer i de nou ingrés. 
D’aquesta forma, i en col·laboració amb el Cap d’Estudis de la facultat, es va 
utilitzar les sessions informatives sobre el funcionament de la Facultat, els 
seus serveis, el funcionament de la biblioteca i de les eines de cerca jurídica, i 
el plantejament d’un cas pràctic a resoldre i lliurar al final del curs. 
L’assignatura de Bases del sistema legal espanyol tenia, però, uns trets 
propis: 
 
1.- Es va fer als estudiants una sessió dedicada al rerafons social, històric i 
cultural del dret espanyol. En efecte, el dret no és un producte aïllat, sinó que 
sovint és un producte històric i als estudiant estrangers els pot faltar certs 
referents per entendre el rerafons de la qüestió jurídica que analitzen, per 
exemple, que la nostra constitució es de 1978 i perquè Espanya no entra a la 
UE –llavors CEE- fins l’any  1986. L’experiència va ser molt bona i va 
demostrar que els alumnes que havien assistit a aquesta assignatura –que 
era voluntària dins del programa- se situaven amb més facilitat en les altres 
assignatures que en formaven part.  
 
2.- Es va dedicar una sessió a explicar els tipus de lleis i els repertoris més 
usuals on es podem buscar. Pel que fa a la jurisprudència també es van 
donar nocions de com consultar les bases de dades més utilitzades. Aquesta 
sessió es va programar abans de la visita a la biblioteca, per tal que fos més 
profitosa. Aquesta sessió instrumental es va demostrar molt útil. 
 
La suggerència cara a una propera edició del Programa, destacada pels 
professors que van intervenir, va ser que el temps dedicat a aquestes 
sessions havia estat massa reduït. La conclusió seria que caldria donar a 
aquesta assignatura un contingut més propi, allargant aquest mòdul específic, 
i acompanyant-la de les activitats de descoberta dels espais, serveis i 
recursos de la Facultat. 
 
 
2.2 Introducció al dret públic 
 
Objectius, contingut i activitats planificades:  
 
L’objectiu era tenir una àmplia visió de l’ordenament públic espanyol i, a la 
vegada, que servís per a comparar amb les regulacions dels països  d’origen, 
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per aquest motiu es va optar per fer una panoràmica global incidint més en 
aquelles particularitats pròpies del dret espanyol.  
 
Es va estructurar recomanant manuals de contingut adaptat al programa, que 
els estudiants preparaven prèviament; així com s’ha anat facilitant als 
estudiants tota la normativa (i, en el seu cas, alguna jurisprudència) que exigia 
l’anàlisi jurídic dels diversos temes del programa. Igualment, se’ls ha anat 
lliurant esquemes a partir del quals es fixaven les qüestions i conceptes més 
essencials que corresponien a la unitat temàtica corresponent.  
 
Avaluació i resultats: 
 
L’assignatura era d’avaluació continuada i es valorava l’assistència i la 
participació perquè es va considerar que era la via més fàcil que, en absència 
de bibliografia específica, les explicacions del professor i el plantejament 
d’activitats que es corregeixen a l’aula és la millor manera de garantir-ne l’èxit.  
 
El 17% del estudiants no es van presentar. De la resta, el 72% van aprovar, el 
5% en segona convocatòria. En la primera, el 70% van obtenir una nota 
superior  a l’aprovat .  
 
 
2.3 Introducció al Sistema Processal Espanyol 
 
Objectius, contingut i activitats: 
 
Aquesta assignatura va prendre com a referent la assignatura troncal de 
segon curs Introducció al dret processal, però variant-ne el plantejament. 
Abans de la posada en marxa de l’assignatura es va suscitar la qüestió de si 
seria suficient oferir als alumnes estrangers la possibilitat de cursar aquesta 
assignatura troncal, enlloc de crear-ne un a de nova. Però la conclusió va ser 
que el perfil dels estudiants del Programa era radicalment diferent: 
 
- en primer lloc, es va suposar que eren estudiants del que equivaldria a 
segon cicle de llicenciatura –o àdhuc master- que, per aquesta raó, coneixien 
ja, en la seva majoria el seu propi sistema processal. Això obligava a no 
treballar els conceptes bàsics del dret processal com es fa  a l’assignatura 
troncal.  
 
- per altra banda, el problema més important que crèiem haver detectat era el 
fet de desconèixer els trets diferencials del nostre sistema processal. Per això 
el curs es va centrar en: Principis d’unitat i d’exclusivitat, organització 
jurisdiccional espanyola, jurisdicció i competència, principis del procés –civil i 
penal, especialment- estructura del processos ordinaris de declaració –
primera instància, segona instància, recursos extraordinaris- i d’execució i 
drets del justiciable. També es fa referència a la justícia gratuïta, al paper de 
l’advocat i del procurador –representant tècnic de les parts- al paper del 
Ministeri Fiscal dins el procés  -estatut del mateix-, la figura de l’acusador 
popular, etc.)  
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Per aquest motiu, es va planejar una assignatura nova adaptada a aquest 
perfil concret dels estudiants estrangers o d’intercanvi. 
 
Es van plantejar dos tipus d’activitats: treballs de comparació d’institucions 
amb les del seu país d’origen i comentari de sentències de Tribunals 
espanyols –T.S i T.C- . 
 
 
Avaluació i resultats: 
 
L’assignatura era d’avaluació continuada i es valorava l’assistència i la 
participació perquè es va considerar que era la via més fàcil que, en absència 
de bibliografia específica, les explicacions del professor i el plantejament 
d’activitats que es corregeixen a l’aula és la millor manera de garantir-ne l’èxit.  
 
Tots els estudiants van aprovar en la primera convocatòria mitjançant la 
presentació d’un treball. Malgrat l’èxit, la professora destaca que la valoració 
de l’esforç realment realitzat va ser difícil, i suggereix un  examen escrit per  a 
la propera edició. 
 
Només un 13% dels estudiants no es va presenter a l’examen. De la resta, 
tots els estudiants va aprovar en primera  convocatòria, dels quals, un   
un 69 % va treure Notable i un 17% va rebre la qualificació d’aprovat. 
 
 
2.3 Introducció al dret privat 
 
Objectius, contingut i activitats: 
 
La determinació del contingut d’aquesta assignatura es va demostrar 
especialment difícil, ja que era materialment impossible el repàs de totes les 
institucions que convencionalment s’entenen sota l’òrbita del dret privat. Per 
això es va optar per la compartimentació en mòduls en els que es destacava 
els aspectes més diferents de la legislació espanyola. La tria dels temes va 
tenir un doble criteri: 
 
- aspectes diferencials del sistema espanyol: la coexistència d’ordenaments, i 
per tant, les raons de l’existència d’un dret català propi en algunes matèries; 
l’organització del matrimoni i el divorci arran de els novetats en aquest àmbit; 
el sistema  d’adquisició de la propietat i la publicitat registral; el règim 
concursal, les bases dels sistema societari, i el concepte de treballador per 
compte aliè i treballador autònom.  
 
- aspectes que formalment tenen un règim similar, al menys a nivell europeu, 
però que en la realitat s’apliquen de diversa forma: condicions generals de la 
contractació; règim de multipropietat. 
 
Es va plantejar un sistema de lectures prèvies, unes de caire molt general, 
utilitzant els manuals d’Introducció al dret privat propis d’altres llicenciatures; i 
lectures sobre els temes concrets proposats. A partir d’aquí se suggerien 
comentaris de sentència o resolució de casos pràctics. 
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Avaluació i resultats: 
 
L’assignatura era d’avaluació continuada i es valorava l’assistència i la 
participació perquè es va considerar que era la via més fàcil . En efecte, en 
absència de bibliografia específica, les explicacions del professor i el 
plantejament d’activitats que es corregeixen a l’aula és la millor manera de 
garantir-ne l’èxit.  
 
El 83% dels estudiants van aprovar l’examen en primera convocatòria i un 7% 
ho va fer en la segona. L’altre 10 % van ser NP, tots ells persones que no 
assistir a les classes amb regularitat o que van trobar dificultats en el 
seguiment i van abandonar –especialment a nivell d’idioma-. 
 
 
2. 4 Problemes comuns detectats: 
 
1.- Heterogeneïtat en la formació dels estudiants i en el seu background 
jurídic: 
La formació dels estudiants és molt heterogènia per tres motius: pel sistema 
d’estudi en el seu país de provinença; pel fet que no tots han cursat les 
mateixes assignatures prèvies d’aquelles que han de cursar aquí; finalment, hi 
ha diferències en funció de la similitud del sistema jurídic espanyol en relació 
al seu propi. 
 
Les diferències entre el sistema d’estudis o be d’exàmens que tenen en el seu 
país no és massa rellevant –a no ser aquells que estan acostumats 
especialment a l’examen oral- ni influeix en el plantejament de les 
assignatures i, en casos extrems, es solucionat per un sistema de consultes al 
professor. Els propis alumnes van assenyalar que la diferència metodològica 
no havia estat un problema en general. 
 
En canvi, la heterogeneïtat en la formació prèvia de l’estudiant té 
conseqüències pedagògiques perquè mentre alguns estudiants han cursat als 
seus respectius països totes les assignatures relacionades amb les del 
programa en dret propi, altres no en tenen el més mínim coneixement.  
Aquest fet obliga a planificar el curs en funció de les persones concretes a les 
que es dirigeix el curs, fent balanç de quin és el nivell mitjà del grup i quin és 
el tipus més comú de forma de treballar. Àdhuc aquest fet obliga a canvis en 
la planificació d’activitats i en el plantejament dels temes. 
  
L’heterogeneïtat comporta canvis pedagògics també en un segon aspecte i és 
el que es relaciona amb els trets del sistema jurídic del qual provenen i de la 
seva major o menor similitud amb el sistema espanyol. Dins de l’entorn 
europeu, la major dificultat la tenen els estudiants que provenen de sistemes 
de common law i escandinaus en menor mesura; mentre els de dret 
continental aprecien més els matisos perquè contingut i terminologia és més 
proper. Pel que fa a estudiants americans, aquells de països llatinoamericans 
tenen poques dificultats per la similitud entre els ordenaments. 
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Algunes solucions serien fer aquestes assignatures més concentrades a l’inici 
del semestre o àdhuc abans que els estudiants arribin a Barcelona. 
 
2. Dificultats idiomàtiques: Tots els professor han destacat que un part 
important dels estudiants tenen una preparació lingüística molt bàsica, que els 
capacita per viure a Barcelona, però que els crea dificultats a l’hora de llegir 
un text jurídic o d’entendre al Professor en alguns moments. Els mateixos 
alumnes manifesten que l’espanyol de les aules és molt diferent del carrer i la 
majoria han trobat dificultats en llegir i comprendre els texts proposats, 
especialment les sentències.  
El problema planteja uns evidents problemes de seguiment del programa que, 
en algun cas aïllat, han fet que l’alumne abandoni. En la majoria dels casos 
presenta una dificultat afegida a l’aprenentatge que es concreta en major 
temps invertit en llegir els texts o en escriure una activitat, o en consultar al 
diccionari àdhuc durant les classes.  
 
Aquest problema és prou rellevant però no depèn de l’organització del 
programa que no selecciona als estudiants, i la possibilitat d’un filtre lingüístic 
–prova de nivell, etc.- sembla fora de lloc. 
 
 
2.5 Redacció de materials 
 
Els problemes detectats en la impartició dels cursos, juntament amb  les 
restriccions pressupostàries, van fer optar per repensar la redacció de 
materials impresos de suport en funció de  les següents reflexions: 
 
1.- La heterogeneïtat manifestada dels alumnes fa molt difícil adequar un 
temari tancat que no variï d’un curs a l’altre i que pugui seguir essent vàlid. 
Per aquest motiu es va optar per donar material pertanyent a manuals 
introductoris de les diferents assignatures per a que els alumnes tinguessin 
una visió global de la regulació, i altres texts més concrets per a temes 
puntuals que van ser escollits per cada professor.   
 
2.- L’opció de les assignatures proposades va ser donar una visió general del 
dret espanyol, i incidir en els aspectes fonamentals i diferenciats del nostre 
dret, fet que descansa més en la visió i la capacitat d’anàlisi del professor que 
en trobar un material adient que no sigui ni massa introductori no 
exclusivament dedicat al dret comparat. 
 
Possiblement, i cara al futur, el material de suport s’hagi de pensar en el 
context d’un entorn virtual que permeti la seva actualització i substitució 
segons les característiques dels alumnes i el seu interès mes evident. Al cap i 
a la fi, tal com està plantejat el programa, allò interessant és que l’alumne 
entri en contacte amb una realitat jurídica diferent a la que ell ha viscut i que 
se li donin les eines necessàries perquè, amb els seus coneixements previs, 
la pugui arribar a entendre. 
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C.- Conclusions: 
 
1.- Sobre la part tècnica: 
 
La difusió del programa va ser feta en el moment correcte als destinataris 
interessats. El desconeixement que alguns alumnes van demostrar en arribar 
a Barcelona no és imputable a la planificació de la difusió. 
 
En relació  a l’acollida i la tutorització, en el cas d’estudiants del Programa 
d’Introducció al Dret Espanyol: 
 
a.- La tutoria té un contingut és essencialment d’orientació i acolliment en el 
moment de l’arribada, i, en el seu cas, de derivació a l’Oficina de Relacions 
Internacionals. 
 
b.- La tutoria és utilitzada poc després d’aquest primer moment. Per això, 
caldria que les tutories comencessin àdhuc abans de l’arribada de l’estudiant 
a la Facultat. En aquest sentit es proposa que la difusió del programa a les 
universitats d’origen dels estudiants al mes de maig –és a dir, quan acaba el 
procés de selecció- contingui el tutor assignat cas que l’estudiant es vulgui 
matricular al Programa, de forma que l’alumne tingui un interlocutor privilegiat  
per poder tenir informació de la Facultat de Dret de la UB. 
 
c.- El seguiment de l’èxit dels estudiants del Programa dóna dades definitives 
en molts casos quan ja han marxat. 
 
d.- Com que la tutoria a la UB es planteja coma  voluntària, hi ha una part 
d’alumnes que prescindeixen del sistema. 
 
 
2.- Sobre la impartició de les assignatures 
 

1.  Valoració molt positiva dels estudiants cap al Programa (el 95% dels 
estudiants està satisfet i recomanaria cursar aquests assignatures a un 
company de la seva Universitat que vingués a Barcelona). 

 
2. Elevada taxa de rendiment que avala l’interès d’aquest tipus de 

programa i els avantatges que suposa cara als estudiants d’intercanvi. 
 

3. Els temaris de les assignatures es concentren en els trets diferencials 
del sistema jurídic espanyol tan a nivell d’estructura, com de regulació, 
com de resultat pràctic de l’aplicació de la llei.  A  més,  s’introdueixen 
elements de  comparació entre els sistemes per tal que els alumnes 
puguin reflexionar sobre com són possibles diferents solucions a un 
mateix problema. Aquest mètode pedagògic no implica que les 
assignatures es puguin qualificar com de dret comparat, cosa que està 
lluny de la voluntat del programa. 

 
4. La heterogeneïtat dels estudiants a nivell de metodologia de 

l’aprenentatge i de comprensió del sistema jurídic fan que el professor 
hagi de treballar a nivells diferents i que el programa sofreixi 
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modificacions constants tant de contingut com de metodologia. La 
heterogeneïtat en la preparació prèvia acusa els problemes descrits en 
relació a la heterogeneïtat de provinença. 

 
5.  Aquesta mateixa heterogeneïtat es manifesta especialment en funció 

dels sistemes jurídics dels quals provenen: mentre els estudiants de 
l’Europa continental els és fàcil traduir els categories i assimilar les 
diferències; els del món anglosaxó tenen dificultats derivades de les 
diferències clares entre els civil law i el common law.   

 
6. Seria possible disminuir aquests problemes d’heterogeneïtat si es 

plantegessin aquestes assignatures com introductòries i fent-les més 
concentrades en el temps; àdhuc abans que els alumnes vinguin a 
Barcelona. 

 
7. Una part de l’èxit de l’aprenentatge radica en un factor extern que el 

professor no pot prevenir i és la bona preparació idiomàtica, que no 
depèn de l’organització del programa. Una possible solució seria 
establir una prova de nivell als estudiants del programa, però té el 
problema de ser massa excloent. 

 
 
 
 
 
 
Barcelona, 9 de desembre de 2008. 
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