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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) 
La “Clínica Jurídica Ambiental” constitueix una experiència d’innovació docent desenvolupada en el marc del Màster 
Oficial en Dret Ambiental i de la Llicenciatura en Dret de la Universitat Rovira i Virgili des del curs 2005-2006.  
El mètode clínic, que parteix dels principis de la contextualització de l’aprenentatge en escenaris reals, el model de 
learning by doing i la redefinició dels rols de l’alumne i del professor en el procés d’ensenyament-aprenentatge, és una 
estratègia que permet a l’alumne una formació integral orientada a la capacitació professional, d’acord amb el canvi de 
paradigma educatiu que suposa la creació de l’EEES. Es pretén així assolir una millor qualitat dels titulats a partir d’una 
formació en competències genèriques i específiques assolibles només amb estratègies d’aprenentatge actiu que facilitin 
l’autonomia i la responsabilització en la construcció del propi aprenentatge. Paral·lelament, la metodologia obliga a 
establir mecanismes de coordinació entre el professorat de diverses àrees de coneixement jurídiques.  
Els alumnes treballen en petits grups, durant el curs acadèmic, sobre un cas real subministrat per un client extern 
(administracions públiques, fiscalia, ONG,s). Els alumnes tenen un tutor intern, professor, i un tutor extern, que pertany 
a la institució que ha subministrat el cas. El tutor intern avalua de manera contínua i individual el procés d’aprenentatge 
de l’alumne (60% de la qualificació final); l'extern avalua el resultat final (40 % de la qualificació final), que s’ha de 
presentar com a treball de grup quan finalitza el curs acadèmic. 
El finançament atorgat per l’AGAUR, en el marc de la convocatòria MQD 2006, ha permès introduir millores 
significatives en aquest projecte: la introducció de la figura dels practitioners (advocats en exercici) en l’equip docent; 
l’organització d’un Seminari Internacional sobre Clinical Legal Education, i la realització de sessions plenàries 
formatives pels professors i els alumnes de la Clínica. 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) 
The ‘Environmental Law Clinic’ is a teaching innovation experience which has been developed in the Master on 

Environmental Law and the Bachelor of Laws Degree at the Rovira i Virgili University since the academic year 2005/2006. 

Clinical legal education is a teaching methodology that starts from the principle of contextualization of learning in real 

situations, i. e. learning by doing. That implies the redefinition of the roles of student and teacher in the process of teaching-

learning. Clinical legal education is a strategy which allows the students to get a integral formation oriented to give them 

professional skills according to the new teaching paradigm implied in the European Higher Education Area. This 

methodology tries to obtain a better qualification of the graduates starting from a formation based in that general and 

specific skills that can be acquired only through active learning strategies that make easier that each student takes 

responsibilities in his or her learning process. At the same time the clinic allows to implement coordination mechanisms 

among teachers. 

The students are divided in little groups, each of them dealing with a particular real case provided by a external actor 

(government, judiciary, NGO’s) during the academic year. Each working group has a internal tutor (a member of the 

faculty) and an external one (a member of the institution). Internal tutor assesses continuously and individually the learning 

process of each student (60% of the final mark). The external tutor assesses the final work of the group presented at the end 

of the academic year (40% of the mark). 

The funding given by the AGAUR in 2006 has allowed to introduce significant improvements in the implementation of this 

project, as incorporating practitioners to the teaching team, organizing an international seminar on the subject, and the 

realization of plenary sessions with experts.  
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2.- Memòria del treball (informe científic sense limitació de paraules). Pot incloure altres fitxers de 
qualsevol mena, no més grans de 10 MB cadascun d’ells. 
 

 

MEMÒRIA DEL PROJECTE “CLÍNICA JURÍDICA AMBIENTAL” 
(referència 2006MQD00199) 

 

SUMARI: I. L’EXPERIÈNCIA DE LA CLÍNICA JURÍDICA AMBIENTAL ALS 
ESTUDIS DE DRET AMBIENTAL DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I 
VIRGILI.1. Objectius. 1.1. Objectiu general: l’experimentació de noves 
metodologies docents mitjançant la introducció del mètode clínic en la 
troncalitat pràctica dels ensenyaments jurídics. 1.2. Objectius específics. 2. 
Subjectes participants. 3. Descripció de l’experiència. II. L’IMPACTE DE 
LES MILLORES GRÀCIES AL PROJECTE MQD «CLÍNICA JURÍDICA 
AMBIENTAL». III. RESULTATS OBTINGUTS. 1. Repercussió en la 
qualitat de la docència. 2. Repercussió acadèmica. 3. Repercussió 
social. 

 

 

 

 



 
 

 

I. L’EXPERIÈNCIA DE LA CLÍNICA JURÍDICA AMBIENTAL ALS ESTUDIS 
DE DRET AMBIENTAL DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 

 En aquest apartat es dona compte de l'experiència de la clínica jurídica 
ambiental de la URV, atenent als seus objectius, als subjectes que hi 
participen i a la metodologia que s'utilitza. 

1. Objectius 

1.1. Objectiu general: l’experimentació de noves metodologies docents 
mitjançant la introducció del mètode clínic en la troncalitat pràctica dels 
ensenyaments jurídics 

 L’assignatura Clínica jurídica ambiental, que es va impartir per primera 
vegada en la Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili 
durant el curs acadèmic 2005/2006, neix de la iniciativa d’un grup de 
professors del Departament de Dret Públic, interessats en assajar noves 
metodologies docents en l’ensenyament pràctic del dret ambiental, de 
manera que permetessin als alumnes desenvolupar un nombre ampli de 
competències genèriques i específiques, així com facilitar el seu trànsit cap a 
l’exercici professional. 

 L’objectiu general que es buscava amb el disseny de la Clínica jurídica 
ambiental era introduir la metodologia de les clíniques jurídiques en la 
troncalitat pràctica dels ensenyaments jurídics. Es tractava, en definitiva, 
d’utilitzar el mètode clínic com a nova metodologia docent en l’ensenyament 
pràctic del dret, tot escollint per això un àmbit concret ―el dret ambiental―, 
en el qual tots els professors implicats, membres del grup de recerca de la 
Universitat Rovira i Virgili Territori, ciutadania i sostenibilitat. han 
desenvolupat una considerable trajectòria científica i professional. 

L’aplicació del mètode clínic en l’ensenyament del dret ja gaudia d’un 
precedent rellevant i exitós en la Facultat de Ciències Jurídiques de la 
Universitat Rovira i Virgili. Impulsada per l’Àrea de Dret Penal, pertanyent al 
Departament de Dret Públic, s’havia posat en marxa l’assignatura 
extracurricular Dret i Presó, durant el curs acadèmic 2002/2003. Aquesta era 
la primera experiència de mètode clínic, incorporat de manera sistemàtica i 
reflexiva, en l’ensenyament del dret a les Universitats espanyoles. La qualitat 
de l’experiència i la seva originalitat li van valer el reconeixement, primer, del 
Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili, que va atorgar-li el primer 
premi a la qualitat de la docència en la seva modalitat col·lectiva l’any 2003 i, 
després, de la Generalitat de Catalunya, que va atorgar-li la distinció Jaume 
Vicens Vives a la qualitat docent universitària1. 

                                                           
1  Sobre aquesta experiència, vid. BAUCELLS I LLADÓS, J., MARQUÈS I BANQUÉ, M., i MORÁN MORA, 
C., “El método clínico: una experiencia en el ámbito penitenciario” (ponència presentada al 
Seminario de Innovación Docente en Ciencias Jurídicas, Tarragona, 15 i 16 de setembre del 2005), 
[article en línia] http://www.ser.urv.es/web/aulafutura/php/fitxers/336-0.pdf.  



 
 

 

A partir d’aquesta experiència, els professors de la Facultat de 
Ciències Jurídiques, Maria Marquès i Banqué2 i Antoni Pigrau Solé, van 
pensar a assajar de nou el mètode clínic, en aquesta ocasió en l’àmbit del 
dret ambiental, amb la pretensió de millorar l’aprenentatge pràctic dels 
alumnes. D’aquesta manera, s’intentava incorporar a l’ensenyament del dret, 
com ja s’havia fet amb Dret i presó, la metodologia nascuda en l’àmbit de 
l’ensenyament de la medicina, en què els estudiants, com a part de la seva 
formació pràctica, actuen sobre pacients reals, sota la supervisió de 
professionals en exercici. Amb aquesta finalitat, es posa en marxa 
l’assignatura Clínica jurídica ambiental en el marc del que aleshores era el 
Graduat Superior en Dret Ambiental, títol propi de segon cicle de la 
Universitat Rovira i Virgili, que, des del curs acadèmic 2006/2007, és un dels 
màsters oficials reconeguts per la Generalitat de Catalunya, reconeixement 
en el que ha tingut una certa importància, entre altres factors, la incorporació 
del mètode clínic al projecte formatiu global que representa l’esmentat 
màster. 

L’experiència que aquí es presenta, però, es va iniciar el curs anterior, 
en el marc del que encara era el títol de segon cicle. Amb la modificació del 
pla d’estudis del Graduat Superior en Dret Ambiental, es va substituir 
l’assignatura que rebia el nom de Fòrum jurídic per la nova Clínica jurídica 
ambiental3. Es tractava d’una assignatura obligatòria en el pla d’estudis, amb 
una assignació de crèdits total de 10,5 ―tots ells de caràcter pràctic, la qual 
cosa suposa un volum de treball global per a cada alumne d’unes 250 
hores―. Aquesta assignatura s’impartia en el primer curs de la titulació. Així 
mateix, es preveia la mateixa metodologia per a dos grups dels alumnes de la 
Llicenciatura de Dret matriculats en les assignatures Pràcticum I, de 4,5 
crèdits —tots ells pràctics—, i/o Pràcticum II, de 6 crèdits  —també pràctics—. 
Aquestes assignatures són troncals del segon cicle de la Llicenciatura de 
Dret. Atenent a l’especialització de la Facultat en l’àmbit del dret ambiental, 
es preveu un itinerari curricular específic, de manera que l’alumne que cursa 
una sèrie d’optatives més els Pràcticum I i II, obté un certificat 
d’especialització. Els crèdits que donen dret a aquest certificat són 
equivalents al que era el primer curs del graduat superior, de manera que, 
l’alumne podia obtenir aquesta segona titulació cursant només el segon curs, 
ja que podia convalidar els continguts del primer. A causa d’aquesta 
vinculació entre el graduat superior i l’itinerari d’especialització en dret 
ambiental, es preveia que les assignatures troncals de caràcter pràctic 
vinculades al perfil d’especialització de la llicenciatura de dret es vinculessin 
amb els crèdits pràctics equivalents del graduat superior amb la utilització de 
la mateixa metodologia, és a dir, de la clínica jurídica, que, per tant, s’aplicava 
en els grups de dret ambiental dels Pràcticum I i II. 

                                                           
2  La professora Maria Marquès i Banqué, com a impulsora de l’assignatura Dret i presó, a la qual ja 
ens hem referit, disposava del know-how apropiat en relació amb l’aplicació del mètode clínic en 
l’ensenyament jurídic dintre d’un sistema de dret continental o civil law, com és el nostre, per 
contrast als sistemes de dret anglosaxó o common law, on hi ha l’origen de les clíniques jurídiques. 
La seva aportació va ser determinant en el disseny i implementació de l’experiència. 

3  L’assignatura Fòrum jurídic, de caràcter obligatori, es cursava en el primer curs del Graduat 
Superior en Dret Ambiental (pla d’estudis del 2002), i constava de 10,5 crèdits de caràcter pràctic. 



 
 

 

Atesos els resultats positius obtinguts i la vinculació de la metodologia 
clínica als projecte docent aplicat al Graduat Superior en Dret Ambiental que 
constituïa la base de la proposta de Màster Oficial en Dret Ambiental 
presentada per la Universitat Rovira i Virgili a la Generalitat de Catalunya, 
durant el curs acadèmic 2006/2007, la Clínica jurídica ambiental s’ha posat 
en marxa dintre del pla d’estudis de l’esmentat màster oficial. Així mateix, 
novament, atesa la vinculació entre l’itinerari d’especialització de la 
llicenciatura i el nou màster, que substitueix el graduat superior, el mètode 
clínic s’ha continuat aplicant a les assignatures Pràcticum I i Pràcticum II del 
pla d’estudis de dret en aquells grups vinculats a l’itinerari curricular de dret 
ambiental. 

Per al curs acadèmic 2006-2007, aquesta experiència d’innovació 
docent ha rebut un ajut de 7.700 euros, atorgat per l’Agència de Gestió 
d’Ajuts Universitaris i de Recerca de la Generalitat de Catalunya, en el marc 
de la convocatòria d’ajuts per al finançament de projectes per a la millora de 
la qualitat docent de les universitats catalanes per a l’any 2006 (MQD)4. 
Aquest finançament ha permès la introducció de millores significatives en el 
disseny i l’execució de la Clínica jurídica ambiental, tal com exposarem més 
endavant. 

La utilització del mètode clínic en aquesta assignatura respon a la 
pretensió de desenvolupar una estratègia docent progressiva en 
l’ensenyament del dret que faciliti la incorporació posterior al món 
professional del titulat. Tant els alumnes del màster oficial con els de la 
llicenciatura, en les diverses assignatures impartides pels professors del 
Departament de Dret Públic, tenen l’ocasió d’estudiar i treballar amb casos 
pràctics, així com de participar en metodologies docents basades en la 
simulació5.  

Així mateix, els alumnes realitzen pràctiques externes en oficines 
judicials, despatxos, professionals, administracions públiques, empreses, etc. 
Aquestes pràctiques es vehiculen, en el cas de la llicenciatura, a través del 
Pràcticum III i, en el cas del màster oficial, a través de les assignatures 
Pràctiques I i Pràctiques II. Aquestes pràctiques externes curriculars 
permeten a l’alumne aplicar els coneixements i les competències 
professionals adquirides, sota la supervisió d’un tutor extern. Tanmateix, el 
canvi radical que suposa passar de l’estudi de casos i de la utilització de 
tècniques basades en la simulació a les pràctiques externes suposa, en molts 
casos, “un salto en el proceso de aprendizaje del alumno que va en perjuicio 
de la optimización de sus resultados”6. Des de la perspectiva d’una estratègia 

                                                           
4  Vid. la Resolució de 14 de juliol de 2006. 
5  La simulació era la base metodològica de l’assignatura Fòrum jurídic, corresponent al pla d’estudis 
del 2002 del Graduat Superior en Dret Ambiental. Així mateix, es desenvolupen estratègies docents 
basades en la simulació en altres assignatures corresponents a l’itinerari d’especialització en dret 
ambiental de la llicenciatura o de l’actual Màster Oficial en Dret Ambiental (per exemple, en 
l’assignatura Dret ambiental comparat). 

6  Vid. BAUCELLS I LLADÓS, MARQUÈS I BANQUÉ, i MORÁN MORA, “El método clínico...”  op cit., p. 
7. 



 
 

 

docent progressiva, la clínica jurídica es planteja com una fase intermèdia 
entre l’estudi de casos i la utilització de metodologies basades en la 
simulació, d’una banda, i la realització de pràctiques externes, de l’altra7. 

El mètode clínic en l’àmbit del dret (clinical legal education, d’acord 
amb la terminologia anglosaxona) consisteix en el desenvolupament d’un 
aprenentatge de tipus pràctic, amb l’ús de mètodes interactius8, que 
condueixen a l’adquisició per part dels estudiants de dret de les habilitats i 
competències pròpies de les professions jurídiques9. Entre aquestes 
competències i habilitats, cal incloure les capacitats d’anàlisi i argumentació 
jurídica, de recerca, de comunicació, d’assessorament professional, de 
redacció de documents i escrits jurídics, d’organització i planificació, de 
resolució de problemes ètics, de compromís amb la qualitat, etc. Es tracta, en 
essència, d’un procés d’aprenentatge a partir de l’experiència pràctica que 
atorga el fet de treballar amb casos reals. Enfront de l’ensenyament del dret 
que tradicionalment s’ha dut a terme en les Universitats espanyoles, basat 
fonamentalment en la transmissió de coneixements teòrics als estudiants, la 
utilització del mètode clínic com a metodologia d’aprenentatge suposa la 
transmissió de les habilitats pròpies de les professions jurídiques a partir de la 
resolució de casos reals. 

En la clinical legal education, els alumnes, sota la supervisió d’un o de 
diversos professors, treballen sobre casos reals, plantejats per un client real. 
Es tracta d’aprendre a partir de l’aplicació dels coneixements prèviament 
adquirits, de la pràctica i de la reflexió. Davant d’un cas subministrat per un 
client, els estudiants han de dissenyar una estratègia efectiva d’actuació i de 
defensa dels seus interessos i arribar, finalment, a una solució en relació amb 
el problema jurídic plantejat, aplicant la teoria al cas concret. Per a això, a 
més d’utilitzar tots els coneixements teòrics a la seva disposició, ha de buscar 
tot tipus de fonts d’informació. A més, haurà de realitzar una entrevista amb el 
client, activitat de gran importància, des del punt de vist pedagògic, per 
conèixer totes les circumstàncies que envolten el cas que es planteja. Aquest 
procés permetrà a l’alumne desenvolupar competències de gran importància 
des del punt de vista professional (de comunicació, de recerca, de pensament 

                                                           
7  Com destaquen BAUCELLS I LLADÓS, MARQUÈS I BANQUÉ, i MORÁN MORA, a “El método 
clínico...”  op cit., p. 3ss., des de la perspectiva de la metodologia docent, l’adquisició de les 
competències, habilitats i aptituds professionals en l’àmbit jurídic que permetin la integració dels 
estudiants en el món professional comporta el disseny d’estratègies progressives d’aprenentatge. 
Des d’aquesta perspectiva, el model d’aprenentatge més eficaç seria el que, començant amb l’estudi 
de casos, continués, progressivament, amb les tècniques basades en la simulació, les clíniques 
jurídiques i, finalment, les pràctiques externes. 

8  Existeix una considerable diversitat de mètodes interactius que poden utilitzar-se en les clíniques 
jurídiques (estudi de casos, simulacions, grups de discussió, debats, etc.). Vid. en relació amb això, 
MCQUOID-MASON, D., “Using your imagination to light up knowledge, skills and values for LLB 
students: clinical legal education and effective lessons”, [article en línia] 
http://www.ukcle.ac.uk/interact/lili/2006/papers/Keynote.html. 

9  Vid. HOVHANNISTAN, L., “Clinical Legal Education: A Practice-Oriented Methodology Developing 
in New Member States of the European Union” (ponència presentada a l’assemblea anual de 
l’Associació Europea de Facultats de Dret, febrer del 2004), [article en línia] 
http://www.pili.org/resources/articles/ELFAfinI.doc, p. 5. 



 
 

 

crític, d’expressió oral i escrita, etc.). Es tracta d’aprendre fent més que 
aprenent escoltant (“learning by doing, rather than by listening”)10. Els 
estudiants també aprenen, en aquest procés, a comprendre els problemes 
que es presenten en l’exercici de les professions jurídiques, a afrontar 
qüestions d’ètica professional i assumir la seva responsabilitat. A més, entren 
en contacte amb altres estudiants, amb professors i amb professionals del 
món jurídic ―com ara jutges, fiscals o lletrats―, la qual cosa té un efecte 
positiu en el seu aprenentatge, sobretot, des del punt de vista de la seva 
integració futura en un entorn professional real, cosa que, en moltes 
ocasions, no es té en compte de manera suficient en el desplegament de les 
metodologies pedagògiques tradicionals. 

El paper del professor en les clíniques jurídiques es centra en la 
tutorització i en la supervisió de tot el procés d’aprenentatge. Indubtablement, 
això constitueix una peça fonamental en el desenvolupament d’aquesta 
metodologia, però, en qualsevol cas, és important notar que, de cap manera, 
el professor ha de substituir a l’alumne en la resolució del cas plantejat. El 
seu paper ha de limitar-se a orientar, assessorar i guiar a l’estudiant en 
aquest procés, a través d’una activitat d’observació, supervisió i avaluació de 
l’activitat de l’alumne. En la mesura en què, en les clíniques jurídiques, es 
treballa amb casos reals i clients reals, l’activitat de supervisió del professor 
és fonamental i constitueix una garantia perquè els interessos del client de la 
clínica siguin considerats correctament11. Pel que fa a l’avaluació, el professor 
ha de tenir en compte el procés d’aprenentatge de l’alumne, això és, com ha 
arribat l’estudiant a les seves pròpies conclusions sobre el cas. Per això, 
haurà de valorar tant l’esforç invertit per l’alumne com el resultat obtingut. 
Així, s’avaluen les competències i aptituds de l’alumne, la seva iniciativa, la 
seva capacitat de reacció, la seva relació amb el client, el seu plantejament 
estratègic i la seva capacitat de planificació, la tasca de recerca que ha dut a 
terme, l’argumentació jurídica utilitzada a l’hora de donar una resposta a les 
qüestions plantejades pel client, la seva responsabilitat i la seva adequació a 
les exigències deontològiques relatives a la pràctica de les professions 
jurídiques, etc. 

La utilització del mètode clínic comporta beneficis importants tant pels 
estudiants com per les facultats de dret així com per la societat12. Des de la 
perspectiva dels estudiants, suposa una aproximació estimulant a la pràctica 
del dret que, sota la supervisió de tutors amb experiència, els prepara 
adequadament per a la pràctica professional. D’altra banda, l’alumne 
adquireix, així mateix, un major grau de compromís ètic en la seva professió 
futura i de responsabilitat per la qualitat de la feina resultant. Des de la 
perspectiva de les facultats de dret, la posada en pràctica del mètode clínic 
                                                           
10  Vid. op. cit., p. 5. 
11  Vid. op. cit., p. 6. 
12  Vid. REKOSH, E., “The possibilities for Clinical Legal Education in Central and Eastern Europe” 
(ponència presentada a la Conferència de degans sobre la ensenyament jurídic mitjançant el mètode 
clínic a l’Europa central i oriental, Budapest, 20 i 21 de març de 1998). [article en línia] 
http://.www.pili.org/resources/cle/possibilities_for_clinical_legal_education_in_central_and_easter
n_europe.htm, p. 7. 



 
 

 

juga un paper important d’estímul que contribueix a motivar el personal 
docent i a comprometre’l amb el programa formatiu del centre. D’altra banda, 
la clínica jurídica també pot jugar una funció social important, en la mesura 
que s’orienti a la resolució de casos plantejats per clients amb pocs recursos 
econòmics o reverteixi en el sector públic13. 

D’altra banda, en el marc de l’Espai Europeu d’Educació Superior, les 
clíniques jurídiques constitueixen un mètode adequat per a l’assegurament de 
la qualitat i l’efectivitat de l’ensenyament superior, plenament ajustada als 
objectius i al model docent que es pretén impulsar en el marc d’aquest 
projecte global14. Així mateix, la utilització d’aquesta metodologia pot 
contribuir a millorar el procés d’aprenentatge dels alumnes. A més, les 
clíniques jurídiques permeten treballar amb el desenvolupament de 
determinades competències dels estudiants que els preparen per a la 
pràctica professional i que se sumen a les que ja han adquirit mitjançant 
l’estudi de casos o la simulació. Cal destacar, en aquest sentit, el compromís 
ètic, la preocupació per la qualitat, la capacitat de recerca, la capacitat 
d’identificació i aplicació de les fonts jurídiques rellevants per a la resolució 
d’un cas, la capacitat d’adaptació a noves situacions i la capacitat per 
apreciar la diversitat i la multiculturalitat15. En conseqüència, les clíniques 
jurídiques constitueixen “la culminación de un proceso de aprendizaje 
orientado a la adquisición, no sólo de las competencias técnicas, sino 
también de las competencias metodológicas, participativas y personales que 
deben permitir al alumno la formación y la integración en el mercado laboral, 
en los términos y condiciones definidos en el contexto del proceso de 
Bolonia”16. 

1.2. Objectius específics 

Mitjançant la posada en pràctica del mètode clínic com a nova 
metodologia docent en l’assignatura Clínica jurídica ambiental es pretén 
aconseguir un conjunt d’objectius específics destinats a millorar i potenciar 
l’adquisició, per part de l’alumne, de les competències, habilitats i aptituds 
professionals que li permetin una integració millor en el món professional. 
Entre aquests objectius específics, cal destacar els següents: 

                                                           
13  En el seu origen, les clíniques jurídiques neixen, a més de tenir la finalitat d’ensenyar als estudiants 
les competències i habilitats pràctiques pròpies de les professions jurídiques a través de la 
representació de clients reals en casos reals, amb la finalitat de proporcionar serveis jurídics als 
grups més vulnerables de la societat. En relació amb aquest compromís social de les clíniques 
jurídiques, vid. REKOSH, E., BUSCHKO, K., i TERZIEVA, V. (eds.), Clinical Legal Education: 
Forming the next generation of lawyers in pursuing the public interest: A handbook for legal 

professionals and activists, New York, Columbia Law School, 2001. 
14  HOVHANNISTAN, L., a “Clinical Legal Education...” op. cit., p. 8 i 9, analitza, en particular, la 

Clinical Legal Education en el marc de l’Espai Europeu d’Educació Superior i la seva 
compatibilitat amb el nou model docent. 

15  Vid. BAUCELLS I LLADÓS, MARQUÈS I BANQUÉ, i MORÁN MORA, “El método clínico...”  op cit., p. 
6. 

16  Ibid.  



 
 

 

- Millora dels estudis presencials amb actuacions de suport no 
presencials mitjançant l’ús de les noves tecnologies. - Replantejament de les tutories mitjançant l’articulació d’un 
sistema eficaç de tutorització del procés d’aprenentatge, basat 
en l’ús de les TIC, com a suport per a la docència. En particular, 
es tracta de treure partit de les possibilitats que obre el campus 
virtual de la Universitat Rovira i Virgili (gestionat a través de 
l’aplicatiu Moodle) per al seguiment del treball diari i autònom 
del procés d’aprenentatge, sense renunciar a la realització de 
tutories presencials. - Implantació de sistemes de garantia de la qualitat, la millora i el 
rendiment acadèmic a les titulacions i el foment de la 
coordinació del professorat mitjançant la tutorització per part de 
professors de diferents àrees de coneixement. - La introducció d’instruments d’avaluació contínua que permetin 
la certificació de competències professionals. En aquest sentit, 
el seguiment de la feina de l’alumne a través de la tutorització, 
tant virtual com presencial, així com l’assumpció de base 
d’avaluar el procés a més del resultat reforcen el valor de 
l’avaluació continuada en la concreció del mètode clínic que es 
desenvolupa en la Clínica jurídica ambiental. - La millora de la qualitat docent en l’ensenyament del dret. La 
introducció d’una estratègia docent progressiva, per evitar que 
l’alumne salti directament de l’estudi de casos i la simulació a 
les pràctiques externes, sense passar per una fase intermèdia, 
permet una millora del procés d’aprenentatge de l’alumne i, per 
tant, de la qualitat general del programa docent que s’aplica. 
D’altra banda, és evident que aquest enfocament permet una 
major capacitat d’adaptació al procés de convergència europea, 
tal com  s’ha posat de manifest en l’apartat anterior. - La consolidació de les competències adquirides prèviament per 
l’alumne. Les competències que l’alumne ja té després de l’ús 
en el programa de formació de tècniques basades en la 
simulació rep un reforç considerable amb el mètode clínic. - L’adquisició de noves competències rellevants. Particularment 
es treballen amb l’alumne noves competències, com ara el 
compromís ètic o la preocupació per la qualitat. - El foment del treball en equip, de la creativitat i de l’esperit 
emprenedor dels estudiants. 



 
 

 

- El foment de la transversalitat i de la interdisciplinarietat dintre 
de la titulació. Amb el mètode clínic pot superar-se la 
compartimentació tradicional de les diferents matèries dintre del 
programa formatiu de la titulació de dret, ja que els supòsits que 
es presenten, tot i el seu biaix ambiental, afecten normalment a 
diverses disciplines jurídiques i àrees de coneixement. D’acord 
amb aquesta aposta per la transversalitat, els professors 
implicats pertanyen, doncs, a diferents àrees de coneixement. - El foment de la integració entre la teoria i la pràctica 
professional. - El foment del procés de convergència europea. - La millora de la motivació i la implicació dels estudiants en el 
seu procés d’aprenentatge. L’estudiant adquireix un paper actiu 
i protagonista clar en la clínica jurídica, la qual cosa contribueix 
a un desenvolupament major de les competències que es volent 
transmetre, així com un reforçament de les ja adquirides 
anteriorment. Tot això contribueix a una millora del seu 
rendiment acadèmic i a una assimilació més profunda 
d’aquestes competències. 

Aquests objectius generals de l’aplicació del mètode clínic es 
concreten en la guia docent de la Clínica jurídica ambiental en una llista 
d’objectius dintre del marc del procés d’aprenentatge de l’alumne en el 
programa de formació del Màster Oficial en Dret Ambiental. En particular, la 
guia docent corresponent fixa els següents: - Comprendre els objectius de les normes jurídiques ambientals. - Aplicar les tècniques i els coneixements adquirits en un cas 

concret. - Assumir la responsabilitat d’un encàrrec. - Prendre consciència de la transcendència social de l’exercici 
professional. 

D’aquesta manera, es tracta de treballar amb l’alumne les 
competències específiques, transversals i nuclears. Concretament, entre les 
competències específiques de la titulació, amb la Clínica jurídica ambiental, 
s’intenta que l’alumne adquireixi les següents: - La capacitat per al tractament de les fonts i la presa de 

consciència de la seva vinculació amb aspectes extrajurídics. 



 
 

 

- El desenvolupament del llenguatge d’especialitat i la seva 
aplicació a les diferents modalitats del discurs. - La capacitat de creació normativa i de creació de textos jurídics 
en general. - La capacitat d’interpretació i utilització de textos jurídics. - L’argumentació jurídica a un nivell superior.  - La capacitat d’obtenir informació jurídica rellevant en tots els 
suports. - La capacitat d’intervenció i gestió de conflictes d’interessos en 
l’àmbit del dret ambiental. 

Entre les competències transversals, es preveu desenvolupar les 
següents: - Habilitats ben desenvolupades per resoldre problemes. - Capacitat per comunicar de manera efectiva els resultats d’una 

investigació tant oralment com de forma escrita. - Respecte profund per l’ètica i la integritat intel·lectual. - Sensibilització profunda en temes ambientals. - Habilitat i flexibilitat per solucionar els problemes de la 
disciplina. - Capacitat per dissenyar, desenvolupar i exposar una 
investigació original. - Capacitat per donar resposta a les situacions en el mateix 
moment en què es produeixen. - Comprensió del valor del seu coneixement per a la comunitat. - Capacitat per involucrar-se, quan sigui necessari, en les 
problemàtiques socials. - Capacitat de treball en equip 

Finalment, s’intenten transmetre les competències següents llistades 
en el currículum nuclear de postgraus de la Universitat Rovira i Virgili: 



 
 

 

- Capacitat per avaluar críticament la bibliografia rellevant. - Capacitat per articular el coneixement en presentacions orals i 
escrites. 

- Habilitat per analitzar i sistematitzar la bibliografia d’investigació 
i professional de la disciplina 

 

2. Subjectes que intervenen 

 

 A la Clínica Jurídica Ambiental intervenen diferents subjectes: 

-Alumnes: els alumnes formen grups de treball per resoldre un cas real 
prèviament subministrat per un client. En les tres edicions de la Clínica que 
s’han desenvolupat fins l’actualitat durant els cursos acadèmics 2005-2006, 
2006-2007 i 2007-2008, el nombre d’alumnes ha estat, respectivament, de 
35, 19 i 31. Cal destacar que els alumnes que han format part de la Clínica 
Jurídica Ambiental són de diferents nacionalitats. 

-Professors de la Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat 
Rovira i Virgili que actuen com a tutors interns dels diferents grups de treball, 
guien el procés d’aprenentatge i avaluen aquest procés. 

-Tutors externs, que són professionals que treballen o col·laboren en la 
institució (Administració, Fiscalia, ONG...) que subministra el cas real que han 
de resoldre els alumnes durant el curs acadèmic. Aquests tutors han 
d’avaluar, a més, el treball final que lliuren els alumnes a la institució. 

-Practitioners, que són professionals externs que assessoren els 
diferents grups en els aspectes processals dels diferents casos que treballen. 

-Experts convidats a les sessions plenàries de la Clínica, que són 
professionals experts en algun dels temes estudiats pels alumnes i que venen 
a realitzar sessions de formació als alumnes. 

 

3. Descripció de l’experiència 

 

Per a la materialització d’aquesta experiència ha estat necessària, en 
primer lloc, la realització d’una tasca prèvia d’establiment de dinàmiques de 
col·laboració i de treball amb diverses institucions i empreses, tant de l’àmbit 
geogràfic més pròxim a la Universitat Rovira i Virgili com en llocs més 
allunyats i, en conseqüència, amb una vinculació menor amb la Universitat. 
Aquesta dinàmica d’establiment de contactes té com a finalitat garantir el 



 
 

 

subministrament de casos per alimentar la Clínica jurídica ambiental i s’ha 
vingut desenvolupant en els anys precedents a la implementació de 
l’experiència en el marc d’una estratègia d’implantació social dels estudis 
relatius al dret ambiental desenvolupats a la Universitat Rovira i Virgili. Això 
ha estat determinant per poder plantejar la possibilitat de posar en marxa una 
assignatura basada en el mètode clínic. 

La col·laboració que s’ha sol·licitat a les institucions ha estat, d’una 
banda, la de plantejar casos reals (vius durant el curs acadèmic 
corresponent) sobre qüestions relacionades amb el dret ambiental i, d’altra 
banda, la de designar un tutor extern. Aquesta persona és la que exposa la 
problemàtica jurídica sobre la qual se sol·licita l’assessorament a un grup 
determinat d’alumnes i la que avalua el treball final. Amb relació a l’avaluació, 
a banda de demanar una nota numèrica, es prega al tutor extern que faci una 
valoració qualitativa del treball, tot indicant les parts i aspectes que consideri 
ben trabats i realitzats, les parts susceptibles de millora i les pitjor 
fonamentades o articulades. Aquesta valoració s’utilitza en el procés 
d’avaluació general de l’activitat per anar millorant el seu desenvolupament 
en les edicions successives. 

Els casos reals sobre qüestions relacionades amb el medi ambient 
poden tenir diferents perfils i orientacions. En aquest sentit, cal destacar que 
els casos plantejats en les tres edicions de la Clínica jurídica ambiental (la 
tercera encara en curs en el moment d’elaboració d’aquesta memòria), s’han 
referit als aspectes següents: - La defensa d’una de les parts d’un litigi judicial en curs. - La redacció de dictàmens sobre problemes jurídics concrets, 

més o menys complexes, com ara l’anàlisi de la viabilitat de la 
clausura i la suspensió de les activitats amb incidència 
ambiental que no disposen de l’autorització preceptiva, cas que 
va encarregar l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Reus, 
o l’anàlisi de la correcció de la transposició de la Directiva marc 
d’aigües17, encarregada per la Fundación Nueva Cultura del 
Agua, o, per posar un darrer exemple, l’elaboració d’un informe 
relatiu a la introducció i alliberament d’animals i plantes 
exòtiques i la seva incidència en relació amb l’aplicació de 
l’article 333 del Codi penal, cas encarregat per la Fiscalia de 
l’Audiència Provincial de Tarragona.. - La redacció d’una proposta de text normatiu articulat. Així, per 
exemple, el Servei d’Assistència al Municipi de la Diputació de 
Tarragona va encarregar a la Clínica l’elaboració d’una 
ordenança tipus en matèria de sorolls. 

                                                           
17  Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’octubre del 2000, per la que 
s’estableix un marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües (DOCE, L 327 de 20 de 
desembre del 2000) 



 
 

 

Els casos plantejats en la Clínica jurídica ambiental han de tenir una 
complexitat raonable perquè puguin ser desenvolupats per un grup 
d’estudiants en el termini d’un curs acadèmic. El fet de tractar-se de casos 
reals és el que representa el salt qualitatiu en relació amb la simulació, 
mentre que la tutoria acadèmica prestada pels professors responsables de 
l’assignatura durant el desenvolupament del treball diferencia el mètode clínic 
de les pràctiques externes, on ja no es dóna aquesta intervenció acadèmica i 
el control del treball de l’alumne resta exclusivament sota responsabilitat dels 
tutors externs. 

En les tres edicions de la Clínica jurídica ambiental, els casos han 
estat proporcionats pels següents actors: - L’Ajuntament de Tarragona. - L’Ajuntament de Reus. - L’Ajuntament de Vila-Seca. - La Fundación Nueva Cultura del Agua. - La Fiscalia de l’Audiència Provincial de Tarragona. - El Conselh Generau de la Val d’Aran (en aquest cas, van ser els 

mateixos alumnes els que van localitzar el cas i el van 
proposar). - El Servei d’Assistència al Municipi de la Diputació de Tarragona. - La Plataforma Salvem els Muntanyans. - La Plataforma Salvem la Platja Llarga. - La Red de Defensores Comunitarios (Chiapas, Mèxic). 

 

Cadascuna d’aquestes institucions o entitats, a banda de proporcionar 
el cas, també han nomenat els tutors externs respectius, la funció dels quals 
ha estat plantejar l’encàrrec als alumnes en la fase inicial i, al final del procés, 
avaluar el resultat obtingut. A banda dels tutors externs, han intervingut en el 
desenvolupament de l’experiència diversos professors del Departament de 
Dret Públic com a tutors interns. Els professors participants pertanyen a 
diverses àrees de coneixement: Dret administratiu (Lucía Casado, Aitana de 
la Varga i Anna Pallarés), Dret constitucional (Jordi Jaria), Dret internacional 
públic (Antoni Pigrau i Susana Borràs), Dret penal (Joan Baucells i Maria 
Marquès), Filosofia del dret (Àngels Galiana) i Dret internacional privat (Maria 
Font). 



 
 

 

Aquesta procedència diversificada del professorat en relació amb la 
seva àrea de coneixement i el fet que els casos presentats facin referència a 
qüestions que afecten a diverses disciplines jurídiques ha condicionat, des 
del punt de vista intern, la preparació de l’assignatura per part dels docents 
participants. En efecte, aquesta circumstància ha obligat a establir una 
dinàmica de funcionament interdisciplinar que s’ha articulat a través de 
reunions periòdiques ―primer de caràcter setmanal; després una vegada 
arrencanda l’experiència, amb marges de temps més espaiats―. Aquestes 
reunions han permès intercanviar punts de vista, criteris i plantejaments i 
establir una certa dinàmica d’estandarització adreçada a poder equiparar el 
treball dels alumnes, el seguiment dels professors i el ritme de 
desenvolupament de l’activitat. 

El procés de treball seguit amb els alumnes de la Clínica jurídica 
ambiental passa pel desenvolupament de diferents fases. En primer lloc, es 
duu a terme una presentació de l’assignatura per part de diferents professors 
participants en el projecte. Aquesta activitat introductòria és de gran 
importància, atesa la manca de familiaritat de l’alumne amb la metodologia 
utilitzada. L’objectiu és doble: presentar l’assignatura als alumnes, per definir 
clarament des del començament els objectius, la metodologia utilitzada, la 
forma d’avaluació i la planificació del curs; d’altra banda, cal constituir els 
diferents grups de treball. En el curs acadèmic 2005/2006, el nombre total 
d’alumnes de la Clínica jurídica ambiental va ser de 35, en el curs 2006/2007 
el nombre global va ser de 19 i durant aquest curs acadèmic, el nombre 
d’alumnes és de 31. Aquests estudiants s’han organitzat en grups de dos a 
cinc membres per al desenvolupament de l’activitat. 

Després de la primera sessió de presentació general, es duu a terme 
una segona sessió destinada a proporcionar als alumnes de l’assignatura que 
ho necessitin una formació bàsica en l’ús de l’eina de campus virtual utilitzada 
en l’assignatura, la plataforma Moodle. Aquesta eina és clau en l’organització 
dels treballs de la clínica, tant en la interrelació entre alumnes i professors, 
com en la interacció en el marc dels grups entre els mateixos alumnes o entre 
els professors de cara a la coordinació general de l’assignatura i a la difusió 
del know-how que ells també van adquirint. La sessió de presentació del 
Moodle és duta a terme per professors del Departament de Dret Públic que 
han rebut una formació aprofundida en l’esmentada eina de campus en el 
marc dels cursos organitzats a tal efecte per l’Institut de Ciències de 
l’Educació de la Universitat Rovira i Virgili18. 

Una vegada plantejada l’assignatura des del punt de vista metodològic 
i realitzada la sessió de formació en relació amb l’eina de campus, es realitza 
una nova sessió plenària que es dedica a la presentació dels diferents casos 
a càrrec dels professors de l’assignatura, una vegada aquests, a través dels 
                                                           
18  Particularment, aquestes sessions han estat desenvolupades pel professor Alfonso González 
Bondia, el qual ha prestat una col·laboració desinteressada en relació amb els aspectes formals de la 
clínica i la seva semivirtualització, especialment pel que fa a la utilització de l’eina wiki. Aquesta 
col·laboració mostra, d’una banda, el caràcter de projecte col·lectiu que té l’experiència presentada 
i, d’altra banda, l’esperit d’equip que predomina en el Departament de Dret Públic i que és 
determinant per al desenvolupament de projectes com ara la Clínica jurídica ambiental. 



 
 

 

diversos contactes que s’han hagut de fer abans de l’inici del curs, estan en 
disposició d’oferir un ventall de possibilitats als alumnes participants. En 
principi, s’ha donat una certa llibertat als alumnes perquè escollissin el cas en 
què desitgessin treballar entre els diversos que se’ls oferien. Prèviament ja 
s’havia realitzat una distribució dels casos entre els professors de 
l’assignatura als efectes d’assignar la funció de tutor intern en cadascun 
d’ells. En qualsevol cas, el grup, alhora de fer la tria del cas, no coneix el tutor 
assignat, de manera que aquesta circumstància no influeixi en la seva decisió 
que, en conseqüència, s’ha de basar, fonamentalment, en el major o menor 
atractiu que pugui tenir el cas en si. En la primera edició de la clínica el 
nombre final de grups de treball va ser de deu, en la segona edició, va ser de 
sis i en la tercera edició, el nombre de grups ha estat de vuit19. 

Una vegada constituïts els grups de treball i repartits els casos, els 
alumnes inicien el treball intern en el marc del grup. Aquest treball comença 
amb una entrevista amb el tutor extern, el guió de la qual han de preparar 
prèviament sota la supervisió del tutor intern, que ha d’intentar assessorar-los 
perquè aflorin en el decurs d’aquest primer contacte amb el cas, totes les 
qüestions rellevants que han de permetre la posterior planificació interna del 
treball del grup. En aquesta entrevista, el client planteja la problemàtica 
concreta del cas i el tipus de petició i el format en què s’ha de presentar 
(dictamen, informe, treball de recerca, esborrany de text articulat, etc.). 
L’entrevista es desenvolupa normalment en la seu de la institució o entitat 
que efectua l’encàrrec, on els alumnes es desplacen acompanyats pel tutor 
intern. Es tracta de fer perceptible des del començament que es treballa en 
relació amb un cas real, impressió que la realització de l’entrevista fora de 
l’entorn acadèmic habitual reforça considerablement. 

El contacte de l’alumne amb el tutor extern no només es limita al dia de 
l’entrevista i al dia en què els alumnes realitzen el lliurament del treball final, 
sinó que els estudiants poden posar-se en contacte amb ell sempre que ho 
considerin necessari per ajustar la seva feina a la naturalesa de l’encàrrec i a 
les pretensions d’aquell que ha formulat l’encàrrec. Tot i això, aquesta 
possibilitat ha estat més aviat infrautilitzada en la major part dels grups. 
Normalment, en la mateixa entrevista inicial, el tutor extern es posa a 
disposició dels alumnes i els proporciona tant el seu número de telèfon com 
la seva adreça de correu electrònic. 

Posteriorment, els alumnes han d’elaborar una acta de l’entrevista 
realitzada i comencen a treballar en cas sota la supervisió del tutor intern, 
utilitzant l’eina de campus virtual. Els fòrums de treball que s’activen així com 
el diari que cada alumne, d’acord amb les instruccions del tutor intern, va 
completant progressivament serveixen per fer un seguiment del treball que 
l’alumne va realitzant. Aquesta participació de l’alumne en els fòrums i la 
utilització del diari facilita la interacció amb el tutor intern, el qual té una 
percepció directa de l’evolució del treball i de l’esforç invertit per cada alumne 

                                                           
19  Durant el curs acadèmic 2005/2006, els alumnes van poder formar els grups lliurement. En canvi, 
en l’edició dels cursos 2006/2007 i 2007/2008, per tal de fomentar el treball en equip, han estat els 
professors els que han decidit quins alumnes integrarien cada grup. 



 
 

 

individualment, així com disposa de l’oportunitat de corregir de manera 
pràcticament immediata els problemes que puguin sorgir en el decurs del 
desenvolupament de l’experiència. Aquest seguiment virtual es complementa 
amb tutories presencials, la freqüència de les quals ve determinada per la 
dinàmica interna de treball de cadascun dels grups participants. 

Quan els alumnes han completat el treball previ d’investigació sobre la 
problemàtica que es planteja, han de preparar un esquema del treball final, 
així com un calendari i un pla de treball, tot plegat consensuat en l’interior del 
grup a través del fòrum virtual que s’activa en el marc del Moodle. 
Posteriorment, es concerten sessions de tutoria presencial amb el tutor intern 
per provar de resoldre amb el grup les mancances o defectes que tant 
l’esquema com el pla de treball puguin presentar. En aquest punt, el paper 
del professor tutor és extremadament important, ja que la seva intervenció 
condiciona el ritme i el contingut del treball i, en conseqüència, el resultat 
final. 

Durant els cursos acadèmics 2006/2007 i 2007/2008 i gràcies al 
finançament que s’ha obtingut de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de 
Recerca, també s’ha incorporat la figura del practitioner. Aquesta figura 
consisteix en un professional extern, no vinculat amb l’entorn acadèmic, que 
assessora els diferents grups en els aspectes processals dels diferents 
casos. Amb la introducció d’aquesta figura, l’equip docent espera aconseguir 
la millora de l’adquisició de determinades competències específiques a partir 
de l’aportació de la visió estrictament pràctica de la professió. 

Així mateix, durant el curs acadèmic 2007-2008, com a novetat, s’ha 
incorporat la realització de diferents sessions plenàries, que són sessions 
conjuntes de tots els membres de la Clínica. La seva finalitat és ampliar la 
formació jurídica a partir del coneixement de tots els casos en els que s'està 
treballant en el si de la mateixa. Hi ha dues modalitats de sessió plenària: 

-Sessions plenàries de seguiment: de forma periòdica es convoquen 
reunions en les quals els diferents grups informen sobre el cas en el que 
treballen. En la sessió inicial, els grups exposen el contingut de l'encàrrec del 
client i el pla de treball. En sessions posteriors, s'informa de l'evolució del cas, 
plantejant les qüestions especialment d'interès que es vagin suscitant o els 
resultats parcials, en el seu cas. En una última sessió, els grups exposen un 
breu resum de l'informe final que lliuraran al client. 

 -Sessions plenàries formatives: durant el curs es convoquen algunes 
sessions de contingut formatiu. La formació és tant de caràcter metodològic 
(relatives a accés a documentació, utilització d'eines informàtiques o 
llenguatge jurídic, entre d'altres), com fonamentalment jurídic. En aquest últim 
cas, es convida a experts externs relacionats amb la matèria que estigui 
treballant algun dels grups, o si s'escau, a advocats en exercici col·laboradors 
de la Clínica, per tal que donin el punt de vista més pràctic sobre els casos en 
curs. 



 
 

 

Abans del començament del mes de maig, cada grup ha de fer arribar 
al seu tutor respectiu un primer esborrany, realitzat de manera conjunta a 
través de l’eina wiki, que ha de ser sotmès a discussió en un treball 
cooperatiu entre els alumnes i el professor per establir les directrius que han 
de dur a terme a la seva versió definitiva, el document que, finalment, es 
presentarà al tutor extern com a resultat del treball desenvolupat pel grup. En 
aquesta darrera fase, s’ha treballat amb l’eina wiki, una de les aplicacions del 
Moodle que permet el treball col·laboratiu virtual i, al mateix temps, permet al 
professor una percepció directa i acurada de les aportacions dels diferents 
membres del grup al treball col·lectiu. Amb la informació obtinguda a través 
dels contactes directes i de les activitats virtualitzades, particularment 
mitjançant el wiki en el moment de la redacció, el professor pot arribar a una 
qualificació individual per a cadascun dels membres del grup. 

Una vegada finalitzat el treball, es produeix el lliurament al client, 
representat pel tutor extern. En la majoria dels casos, aquest lliurament 
s’efectua de manera presencial, una vegada els alumnes que han elaborat el 
treball han concertat la cita corresponent amb el tutor extern. En principi i 
contràriament al que succeeix amb l’entrevista inicial, en aquest punt no 
intervé el professor responsable. A partir d’aquí s’inicia la fase d’avaluació. La 
qualificació final que rep cada alumne és el resultat de ponderació de la nota 
que el tutor extern posa al treball final (per tant, una qualificació que és igual 
per a tots els membres del grup) i la nota amb què el tutor intern valora el 
procés d’elaboració, amb la que pot qualificar individualment als diversos 
components en funció de la percepció que ha tingut de la participació de 
cadascun d’ells en l’elaboració del treball a través del seguiment que ha 
realitzat durant el curs. La qualificació del tutor extern consisteix en el 40% de 
la nota final, mentre que la del tutor intern en representa un 60%. D’aquesta 
manera, a través d’avaluadors diferents, es té en compte, finalment, tant el 
procés com el resultat. 

D'altra banda es demana a tots els alumnes que omplin una enquesta, 
on  han de donar la seva percepció i/o valoració sobre diferents items relatius 
a l'assignatura. Els resultats de l'enquesta permeten una avaluació més 
acurada i aporten elements per a la millora del desenvolupament de l'activitat. 

Fins ara s’ha descrit la dinàmica de treball estàndard d’un grup tipus. 
Tanmateix, el funcionament concret de cada grup ha incidit en la pauta 
temporal real de les diferents etapes de realització del treball, cosa que ha 
depès tant de les peculiaritats del cas plantejat com de la motivació i la 
iniciativa dels diversos grups, així com del seguiment dels diferents 
professors responsables. En aquest sentit, es pot dir que, dintre d’aquest 
marc general, cada grup ha tingut un ritme propi a l’hora de desenvolupar les 
seves activitats. A títol d’exemple, en el cas de la Fundación Nueva Cultura 
del Agua, que té la seu a la ciutat de Saragossa, tant l’entrevista amb el client 
com el lliurament del treball s’han dut a terme telemàticament. 

 



 
 

 

II. L’IMPACTE DE LES MILLORES GRÀCIES AL PROJECTE MQD 
« CLÍNICA JURÍDICA AMBIENTAL » 

 

El projecte “Clínica Jurídica Ambiental” ha rebut, per al curs acadèmic 
2006-2007, un ajut de 7.700 euros, atorgat per l’Agència de Gestió d’Ajuts 
Universitaris i de Recerca de la Generalitat de Catalunya (mitjançant 
Resolució de 14 de juliol de 2006), en el marc de la convocatòria d’ajuts per 
al finançament de projectes per a la millora de la qualitat docent de les 
universitats catalanes per a l’any 2006 (MQD).  

Aquest finançament ha permès la introducció de millores significatives 
en el disseny i l’execució de la Clínica jurídica ambiental: 

- En primer lloc, s’ha incorporat la figura del practitioner. Aquesta 
figura consisteix en un professional extern, no vinculat amb l’entorn 
acadèmic, que assessora els diferents grups en els aspectes processals dels 
diferents casos. Amb la introducció d’aquesta figura, l’equip docent pretenia 
aconseguir la millora de l’adquisició, per part de l’alumne de determinades 
competències específiques a partir de l’aportació de la visió estrictament 
pràctica de la professió. Els practitioners que s’han incorporat al projecte en 
el curs 2006-2007 són dos advocats en exercici (Ignasi Company Armengol i 
Xavier Tarrés), que han estat vinculats a la Universitat mitjançant un 
contracte de professor associat. La seva incorporació ha representat una 
millora significativa en l'adquisició de determinades competències 
específiques a partir de l'aportació de la visió estrictament pràctica de la 
professió.Un cop finalitzat el periode de vigència del projecte, està previst de 
mantenir la seva col·laboració. 

- En segon lloc, també ha permès la introducció, durant el curs, 
d’algunes sessions plenàries formatives, conjuntes de tots els membres de 
la Clínica (estudiants, tutors, practitioners i, fins i tot, en alguns casos clients). 
L’objectiu d’aquestes sessions és tant de caràcter metodològic (accés a 
documentació, utilització d’eines informàtiques o llenguatge jurídic, entre 
d’altres), com fonamentalment jurídic. En aquest últim cas, es convida a 
experts relacionats amb la matèria que estigui treballant algun dels grups o, si 
s’escau, als practitioners col·laboradors de la Clínica, per tal que donin el punt 
de vista més pràctic sobre els casos en curs. 

- En tercer lloc, mitjançant el finançament obtingut de l’Agència de 
Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca de la Generalitat de Catalunya, s’ha 
organitzat per part dels Estudis de Dret Ambiental de  la Universitat Rovira i 
Virgili i del Grup d’Innovació Docent de la Facultat de Ciències Jurídiques 
d’aquesta Universitat, en col·laboració amb el Departament de Dret Públic, un 
Seminari Internacional sobre Clinical Legal Education, celebrat a 
Tarragona, el dia 26 de juny de 200720. Aquest Seminari, el primer que s'ha 
celebrat a l'Estat espanyol sobre aquest tema, coordinat pels professors 
Antoni Pigrau i Solé i Maria Marquès i Banqué, tenia com a objectius 
                                                           
20  S’adjunta com a Annex el programa d’aquest Seminari. 



 
 

 

fonamentals oferir una panoràmica internacional de la Clinical Legal 
Education, i intercanviar experiències i fomentar la reflexió conjunta sobre el 
desenvolupament de les clíniques jurídiques en el si del sistema universitari 
espanyol. 

La celebració d’aquest Seminari ha estat una experiència molt 
profitosa, ja que ha permès, d’una banda, comptar amb la participació de 
ponents de diferents països, especialistes en l’aplicació del mètode clínic en 
els ensenyaments jurídics (els professors Bernard Duhaime, director de la 
Clinique Internationale de défense des drois humans de l’Université du 
Québec à Montréal; i Luis Enrique Rodríguez Rivera, col·laborador de la 
Clínica de Asistencia Legal de la Escuela de Derecho de la Universidad de 
Puerto Rico). De l’altra, ha permès reunir per primera vegada, amb la finalitat 
d’intercanviar experiències i de reflexionar conjuntament sobre les 
possibilitats de les clíniques jurídiques en el nostre sistema jurídic i 
universitari, representants de les diferents universitats espanyoles que 
actualment estan aplicant el mètode clínic en els ensenyaments jurídics 
(Universitat Carlos III de Madrid, Universitat Rovira i Virgili, Universitat de 
Barcelona i Universitat de València). 



 
 

 

III. RESULTATS OBTINGUTS 

 

 Pel que fa als resultats obtinguts és possible distingir l'impacte en la 
qualitat de la docència, en el pla acadèmic i, finalment, en el pla social. 

 

1. Repercussió en la qualitat de la docència 

 

El mètode clínic, com a forma d’aprenentatge que parteix dels principis 
de la contextualització de l’aprenentatge en escenaris reals, el model de 
learning by doing i la redefinició dels rols de l’alumne i del professor en el 
procés d’ensenyament-aprenentatge, és una estratègia que permet a 
l’alumne una formació integral orientada a la capacitació professional, d’acord 
amb el canvi de paradigma educatiu que suposa la creació de l’Espai 
Europeu d’Educació Superior.  Els resultats que s’han constatat, des del punt 
de vista discent, són una millor qualitat dels titulats a partir d'una formació en 
aquelles competències genèriques i específiques assolibles només amb 
estratègies d'aprenentatge actiu que facilitin l'autonomia i la 
responsabilització en la construcció del propi aprenentatge. 

Paral.lelament, l'enfocament transversal de l'activitat formativa ha 
permès, des del punt de vista docent, establir mecanismes de coordinació 
entre el professorat de diverses àrees de coneixement jurídiques, la qual 
cosa contribueix al replantejament de l'acció docent en el marc de l'Espai 
Europeu d’Educació Superior. El disseny de propostes formatives complexes 
i de qualitat només és possible a partir de la coordinació de l'equip docent en 
qüestions com la definició dels objectius d'aprenentatge, la planificació docent 
o l'avaluació dels aprenentatges, aspectes no afavorits per les metodologies 
transmissives tradicionals en l'àmbit de l'ensenyament del Dret.  

La introducció d'eines de campus virtual per a la tutorització dels 
alumnes ha permès, així mateix, la millora dels resultats formatius dels 
pràcticums, en aquells casos, com és el cas de les clíniques jurídiques, en 
què els alumnes realitzen una part important de la seva activitat fora de l'aula. 
La redefinició del rol del professor i l'alumne en el procés d'aprenentatge 
requereix de l'articulació d'estratègies i eines específiques de suport a la 
docència. Les millores que amb aquest projecte s’han introduït en la Clínica 
Jurídica Ambiental, han estat orientades a l'optimització dels resultats de 
l'aprenentatge (coneixements i competències).         

 

2. Repercussió acadèmica 



 
 

 

D’una banda, s’ha produït la difusió dels resultats de l’experiència a 
través de publicacions i la presentació de comunicacions i ponències a 
Congressos sobre innovació docent. Cal destacar les següents 
comunicacions i ponències: - “La Clínica Jurídica Ambiental: una experiencia de aplicación 

del método clínico en el ámbito del Derecho ambiental”, 
elaborada pels professors Lucía Casado Casado, Jordi Jaria 
Manzano i Anna Pallarés Serrano, i presentada al IV Congrés 
Internacional de Docència Universitària i Innovació (CIDUI), 
celebrat a Barcelona, el juliol de 2006. Aquesta comunicació ha 
estat publicada a les actes del congrés (publicació multimèdia. 
IV Congrés Internacional Docència Universitària i Innovació. 
ISBN: 84-7653-886-3). Així mateix, va ser recollit pel Butlletí de 
l’Observatori de Bolonya de la Universitat Pompeu Fabra. 
Programa per la Qualitat Educativa, núm. 58, octubre de 2006, i 
es troba disponible online a Aulafutura – Espai virtual 
d’Innovació Docent en Ciències Jurídiques (http://www.aula-
futura.net). - “Dos años de experiencia en la aplicación del método clínico en 
el ámbito de los estudios relativos al Derecho ambiental”, 
elaborada pels professors Lucía Casado Casado, Jordi Jaria 
Manzano i Anna Pallarés Serrano, i presentada al II Congreso 
de Innovación Docente en Ciencias Jurídicas: Hacia el Espacio 
Europeo de Educación Superior, celebrat a Màlaga, al setembre 
de 2007. La citada ponència resta pendent de sortir publicada a 
un volum on es recolliran totes les ponències acceptades el 
Congrés.  

 

Així mateix, en el transcurs del Seminari Internacional sobre Clinical 
Legal Education realitzat a la Universitat Rovira i Virgili, va sorgir la iniciativa 
de crear una xarxa sobre formació jurídica clínica, com a espai on els 
membres de les clíniques jurídiques de les Universitats Rovira i Virgili, 
València, Carlos III de Madrid i Barcelona, així com aquells professors d’altres 
universitats interessats en la metodologia clínica com a instrument 
d’aprenentatge actiu i de servei, puguin intercanviar experiències i plantejar 
els dubtes o problemes que puguin anar sorgint arran del desenvolupament 
dels diferents projectes. La creació de la xarxa, impulsada desde les quatre 
universitats esmentades, s’ha previst en dues fases. Una primera, ja 
executada, consisteix en la creació d’una llista de distribució 
(clinicas.juridicas@urv.cat), administrada des de la Universitat Rovira i Virgili. Una 
segona fase, en procés d’implementació, consisteix en la creació d’un espai 
virtual propi de treball. 

Finalment, cal fer especial esment de l’obtenció del Premi del Consell 
Social de la Universitat Rovira i Virgili a la Qualitat en la Docència (setena 
convocatòria, 2007), pel desenvolupament del projecte “La Clínica Jurídica 



 
 

 

Ambiental: una experiència d’aplicació del mètode clínic en l’àmbit del Dret 
ambiental”. Aquest premi ha comportat automàticament la candidatura del 
projecte a la distinció Vicenç Vives de la Generalitat de Catalunya. 

 

3. Repercussió social 

 

 Una de les conseqüències pròpies del mètode clínic és el compromís 
dels estudiants amb la qualitat del seu treball. La voluntat de complir amb 
l’encàrrec del client de la millor manera possible és un factor de motivació i 
autoresponsabilització difícilment assolible amb altres metodologies 
d’aprenentatge. 

 Aquest aspecte s’evidencia amb la qualitat dels treballs dels alumnes, 
fins al punt de ser valorats molt positivament pels tutors externs o clients, 
essent de destacar que el reconeixement de la qualitat de la feina feta pels 
estudiants no només es tradueix en els informes d’avaluació fets pels tutors 
externs sinó en la repercussió real dels resultats. Així, per exemple, es pot fer 
esment de l’especial repercussió que han tingut dos casos treballats per 
grups d’alumnes a la Clínica: - L’estudi de la Clínica sobre l'anàlisi de la responsabilitat dels ajuntament 

en matèria de vigilància i salvament a les platges i el protocol d’actuació 
municipal en aquesta matèria elaborat per encàrrec del Servei 
d’Assistència Municipal de la Diputació de Tarragona. El tutor extern de la 
institució que va encarregar aquest estudi (qualificat amb un 10) va 
demanar als alumnes que el van elaborar autorització per escrit per tal de 
poder enviar-lo a tots els municipis amb platja i penjar-lo a la web del 
Servei d’Assistència al Municipi de la Diputació de Tarragona. - L’estudi i les recomanacions de la Clínica sobre el cas del projecte 
d'urbanització “Muntanyans-2” que afecta una zona d'aiguamolls d'interès 
ecològic (Torredembarra), encarregat per la Plataforma Salvem els 
Muntanyans, ha estat utilitzat per aquesta Plataforma per plantejar una 
queixa davant de la Comissió Europea a Brussel·les.
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