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El Centre d’Estudis de Postgrau (CEP) de la UIB centralitza i coordina l’oferta 
formativa i la gestió acadèmica dels estudis oficials de màster, donant suport 
i informació a estudiants, professors i comissions acadèmiques de màsters, 
i facilitant així l’adaptació progressiva de la UIB a les directrius de l’espai 
europeu d’educació superior. El CEP tramita l’acceptació d’estudiants de 
postgrau amb titulació estrangera. El CEP té convenis per a les pràctiques del 
estudis de màsters amb nombroses institucions, empreses i entitats públiques 
i privades. A més, el CEP vehicula nombroses convocatòries de beques i ajuts 
específiques per a estudiants de màster de la UIB, tant de mobilitat com de 
realització d’estudis. 

Actualment el CEP gestiona més de 30 estudis oficials de màster, incloent 
interuniversitaris, així com màsters conjunts i dobles titulacions amb 
universitats estrangeres.  Aquestes titulacions ofereixen formació de prestigi 
internacional a 1300 estudiants de 30 països de tot el món. L’oferta de màsters 
de la UIB cobreix les branques de:

 • Arts i Humanitats
 • Ciències
 • Ciències de la Salut
 • Ciències Socials i Jurídiques
 • Enginyeria i Arquitectura

CEP

CENTRE D’ESTUDIS DE POSTGRAU UIB
http://cep.uib.cat
Crta. de Valldemossa, km 7.5 07122 Palma (Illes Balears)
Tel: (+34) 971 17 3336 · postgrau@uib.cat

Aules d’informàtica i Wi-Fi: disposam de 21 
sales d’ordinadors i, a més, t’oferim Wi-Fi gratuït 
al campus i a les seus. Conecta’t!

Residència: si necessites allotjament, aprofita la 
Residència Universitària que tens al Campus. Viu 
el millor ambient universitari!



En què consisteix? Quines sortides professionals tindré?

Direcció del màster
Dra. Joana Maria Socias Camacho (UIB)
D. Bernardo Garcías Vidal (ICAIB)

Centre responsable Centre d’Estudis de Postgrau

Places de nou ingrés 80

Modalitat Presencial

Finalitat Perfils tipus professional i investigador

Preinscripció http://cep.uib.cat/master/MADV/

Condicions de matrícula http://cep.uib.cat/master/MADV/accesiAdmissio.html

Beques http://cep.uib.cat/Alumnat/Beques/

Preus 2845 € *

Dades específiques

Estructura del màster

Quines competències adquiriràs?
*Preu orientatiu. Els preus per a cada curs acadèmic seran regulats pel decret de taxes que serà publicat al BOIB corresponent. 
Consultau http://cep.uib.cat/master/MADV/ per a més informació. Teniu l’opció de pagament fraccionat.

El principal objectiu del Màster d’Advocacia és facilitar al llicenciats o graduats en Dret els 
instruments i recursos necessaris per capacitar-los en les habilitats, actituds i coneixements 
pràctics mínims que els permetin iniciar-se en l’exercici de l’advocacia amb eficàcia, responsabilitat, 
seguretat i respecte a la deontologia. 
Si bé aquest és l’objetiu principal del Màster, també s’hi desenvoluparan activitats, fonamentalment 
avaluatives, que serveixin d’assaig per a afrontar la prova que hauran de superar els estudiants ja 
postgraduats per a l’accés a la professió d’advocat.
Aquest Màster es fruit de l’acord entre la Universitat de les Illes Balears (UIB) i l’il·lustre Col·legi 
d’Advocats de les Illes Balears (ICAIB).

L’estudiant podrà resoldre qüestions 
pràctiques concretes relatives a la 
deontologia, l’estatut professional del advocat 
i l’estratègia de defensa del client (incloent les 
decisions sobre les vies jurisdiccionals i no 
jurisdiccionals disponibles). Sabrà redactar 
els escrits bàsics de la pràctica forense i 
organitzar l’exposició de fets i l’argumentació 
jurídica. Sabrà preparar un interrogatori 
senzill i emprar altres mitjans probatoris, 
especialment pericials i documentals.
L’estudiant podrà resoldre qüestions 
pràctiques i adoptar decisions d’estratègia 
processal a favor del seu client que exigeixin 
una especialització i posada al día dels seus 
coneixements.
En relació a dos órdres jurisdiccionals, 
l’estudiant sabrà plantejar una estratègia 
de defensa del seu client en un cas pràctic 

complex, redactar els escrits que siguin necessaris dins l’iter processal del cas, emprar els 
instruments probatoris, el·laborar la necessària argumentació jurídica (acudint per això a les fonts 
de coneixement del Dret) i defensar-la verbalment.
En el període pràctic desenvolupat en despatxos professionals, l’estudiant guanyarà seguretat 
en les seves competències. A més sabrà organitzar i mantenir reunions i treballar en equip, 
atendre als clients i distribuir eficientment el seu temps de treball. L’estudiant coneixerà el treball i 
competències d’altres operadors jurídics i la seva utilitat per a l’exercici de l’advocacia.

La superació d’aquest màster (i la de l’examen 
estatal d’accés a l’advocacia) permet exercir 
la professió d’Advocat; a més, serveix de títol 
d’accés a estudis de doctorat.

El pla d’estudis del Màster està composat per 
2 mòduls lectius, un treball de fi de màster i 
unes pràctiques externes, tots ells de caràcter 
obligatori. 
 
Per a obtenir el títol de Màster en Advocacia 
s’han de superar (aprovar) els 2 mòduls lec-
tius, el Treball de Fi de Màster i les Pràctiques 
Externes de forma independent. La superació 
únicament d’una part dels 90 crèdits no 
donarà dret a cap tipus de títol. 

Les activitats del Màster se perllongaran 
durant un any natural complet (setembre a 
setembre).

— Professorat: Els professors d’aquest 
Màster són, el 50% Advocats en exercici, 
i l’altre 50% Professors universitaris de 
disciplines jurídiques (dels quals una bona 
part són també advocats).
— Grups: Dos grups reduïts, de 40 estudiants 
com a màxim cada un, ambdós en horari 
d’horabaixa (dilluns a dimecres).

— Lloc: Aquest Màster s’imparteix a la seu de 
l’ICAIB a Palma.
— Facilitats: Els alumnes del Màster poden 
utilitzar els mitjans (bibliografia, bases de 
dades, etc.) amb que compten l’ICAIB i la 
Facultat de Dret de la UIB. 

Especificitats destacables

Centre d’Estudis de Postgrau
Universitat de les Illes Balears

MÉS INFORMACIÓ
Dra. Joana M. Socias Camacho (UIB) 
D. Bernardo Garcías Vidal (ICAIB)
postgrau@uib.es · Tel. 971 17 3336
http://cep.uib.cat/master/MADV/


