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I  -  QUÈ  ÉS  WLPS?

WLPS  és  un  curs  intens iu  per  a  joves  

ju r i s tes  dest inat  a  complementar  l a  

fo rmac ió  acadèmica  del  Grau  en  Dret  

o  a l t res  amb  cont ingut  ju r íd ic .

 

WLPS  t rac ta  d 'ar r ibar  a l là  on  l es  

univers i ta ts  no  poden,  proporc ionant  

exper iènc ies  de  pràct ica  del  Dret  i  

ofer in t  un  cur r ícu lum  dedicat  a  l a  

adquis ic ió  de  sof t  

ski l l s  i  competències  profess ionals .

 

La  seva  or ientació  pràct ica ,  

dinàmica  i  encarada  a l  mercat  l abora l  

l a  fan  l a  opció  idòn ia  per  a  aquel l s /es  

estud iants  amb  ta lent  que  

vulgu in  desenvolupar  el  seu  

potencia l  com  a  profess iona ls .  



72%
Dels juristes de prestigi percep una falta de enfoc 

pràctic i capacitat de raonament jurídic en els

nous advocats.

II - PER QUÈ NEIX WLPS?

61% Dels joves professionals jurídics consideren que 

els hauria resultat útil tenir més contacte amb la 

praxis del Dret durant la seva formació

68% Dels i les estudiants troba a faltar la oratòria i la 

pràctica jurídica en les titulacions de Dret i dobles 

graus amb contingut en Dret.

Font: Enquesta JJC-ELSA a més de 50 estudiants, 10 
despatxos i assessoriesi 20 Magistrats i Juristes sénior; 
Juliol 2017



I I I  -  PROGRAMA

18-23 Febrer 2019

FORMATIU (Vols comprovar si et 
coincideix amb exàmens?

Ja ho hem fet per tu)
 
 
 
 
 

Comprovar exàmens

Il·lustre Col·legi d'Advocats
de les Illes Balears

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1c9kg4kRbJdgSwAHcW5kVhupoH68rqzfVFr6_i58F3Cs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1c9kg4kRbJdgSwAHcW5kVhupoH68rqzfVFr6_i58F3Cs/edit?usp=sharing


15 hores de formació en oratòria, 

raonament jurídic i habilitats 

profesionals jurídicas amb un equip 

docent de elit.

 

PRÀCT ICA

S IMULAC IONS

CLASSES

12 hores de pràctica jurídica sota el 

mentoratge de professionals de 

prestigi en el sector.

Viu el Dret real i posa en pràctica

els coneixements adquirits amb 6h 

de simulació de casos reals.  

Descobreix el teu futur.

Aprèn amb els millors!

Learn by doing!

La excel·lència és un hàbit!



FASE GENERAL
18 de Febrer - ICAIB

09.00 - Acte Inaugural

11:00 – Introducció a la oratòria I

14-:00– Lunch break 

 15:30 – De la uni al despatx: Els reptes d'una 

                 jove advocada i mediadora

Andrea Mendiola

Mediadora i Advocada

Fernando Carrera

Inspiring FC



FASE GENERAL
19 de Febrer - ICAIB

11:00 - Introducció a la oratòria II

Fernando Carrera

14:00 – Lunch break 

Inspiring FC



FASE GENERAL

15:30 - El que no diuen els manuals 

                sobre l'exercici del Dret 

                (taula rodona)

19 de Febrer - ICAIB

Felipe Herrera

Fundador A Definitivas

Consultor Legal Techies

Graduat UIB 2016

Noemi Herrera Espinosa

Fundadora JJIB

Assessora Jurídica

Cursant Dret per la UIB 

Alberto Fernández

Advocat - Despatx Dr. Gabriel 

Garcias

Doctorand en Dret Penal

Graduat per la UIB 2012



Fase Específica - Litigi

20 de Febrer - ICAIB

 11-18:30 Litigi Civil: Perspectiva Lletrada
                     Preparació amb casos reals

13-14:00 – Lunch break 

Eugenia Garcías  de España

Palma Abogados



Fase Específica - Litigi

20 de Febrer - ICAIB

 15:30-18:30 Litigi Civil: Perspectiva del Magistrat
                            Preparació amb casos reals

13-14:00 – Lunch break 

Gabriel Oliver Koppen

Magistrat, Secció 3ª
Audiència Provincial de 

Palma de Mallorca



Fase Específica - Litigi

21 de Febrer - ICAIB

 11-14:30 Litigi Penal: Perspectiva Lletrada           

                     Preparació amb casos reals

14-15:30 – Lunch break 

Alberto Fernández

Advocat al Despatx del Dr.

Gabriel García Planas &

Clínica Jurídica Solidaris

Doctorand en Dret Penal

Dr. Gabriel García Planas

Advocat, acadèmic, docent. 

Membre Reial Acadèmia de 

Legislació i Jurisprudència

de les Illes Balears.oc



Fase Específica - Litigi

21 de Febrer - ICAIB

 15:30-18:30 Litigi Penal: Perspectiva  del Magistrat
                            Preparació amb casos reals

Carlos Izquierdo

Magistrat, Jutjat de 

Violència contra la dona 

nº 1 de Palma



SIMULACIÓ
22 de Febrer - Jutjats de Palma 
de  Mallorca

Asignació al atzar de postures de les parts 
actora i demandada (Civil) i de 
Fiscal/Acusació Particular /Defensa 
(Penal) en una Audiència Prèvia i una 
Vista Oral en un tribunal real amb jutges 
de carrera.
 
Equip docent i evaluador:

Jutges i Jutgesses 
escollits pels 
Tribunals de 
Palma de Mallorca



Simulació - Feedback

23 de Febrer - UIB

 11:00 Feedback personalitzat i suggerències 

de millora

 

   

 14:00 Lunch break



CLAUSURA
23 de Febrer - UIB

17:00 Cerimònia de Graduació & Entrega de 

Premis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20:00 Sopar de Graduació

 

22:00 Networking

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Millor Litigant WLPS 2018 

Illes Balears



CLAUSURA
23 de Febrer

L'alumne premiat o premiada gaudirà 

d'accés gratuït amb dietes incloses a

 

 

 

, el major festival de talent jove del 

món, organitzat per

 

 

 

(Cada entrada està valorada en 68€)

http://unleash.website/


CLAUSURA
23 de Febrer - Sopar de Graduació 
+Networking

Winter Law Practice School no 

només es cursa, #EsViu. 

20:00 Sopar de Graduació

 

22:00 Networking 

 

23:30 Official After-Party

 -6:00 (opcional)

 

 

 

 



INSCRIU-TE

presidencia@jovesjuristes.cat jovenesjuristas.es/wlps2019 +34 638 784 936

o contacta amb nosaltres per a +informació

Preu: 125€  / 100 € socis JJIB

(inclou el sopar de graduació)

 

fes click per
 matricular-te

http://www.jovenesjuristas.es/wlps2019
https://goo.gl/forms/91EzdgqzE0QZHuw53
https://goo.gl/forms/a7iwCwF6en70sO9a2
https://goo.gl/forms/a7iwCwF6en70sO9a2

