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Centre: Facultat de Dret 
Grau: Grau en Dret 
Assignatura: Dret de la propietat i drets reals – Albert Ruda 
Nombre d’estudiants: entre 70 i 80 
 
 
TÍTOL DE LA SESSIÓ: El Registre de la Propietat 
 
1. Objectius específics: En finalitzar l’activitat, l’alumne podrà explicar els trets principals del 
funcionament del Registre de la Propietat i els principis hipotecaris que són la base del sistema 
registral espanyol.  
 
2. Objectius genèrics: En finalitzar l’activitat, l’alumne haurà treballat la legislació, la 
jurisprudència i la doctrina registrals. Haurà identificat els textos legislatius rellevants, els haurà 
relacionat amb altres textos i els haurà interpretat. Haurà extret conseqüències particulars 
dels textos legals. Haurà connectat la jurisprudència i la doctrina registrals amb els textos 
legals. 
 
3. Competències que es treballen: Comprendre i avaluar críticament la informació jurídica 
relativa als diferents sectors de l’ordenació jurídica. Treball en equip. 
 
4. Descripció de l’activitat cooperativa:  
a) Es formen els grups. L’aula s’organitza en grups de tres persones (ocasionalment quatre, si en 
queda alguna de sola). Els alumnes vénen a classe amb un exemplar de la legislació hipotecària 
actualitzada. El professor els proporciona una sèrie de textos que han de treballar de forma 
cooperativa conforme al plantejament del trencaclosques o puzle. Per tant, cada membre del 
grup ha de llegir i entendre un dels tres textos i convertir-se en un expert sobre el seu text 
(7,5 minuts). Per això, ha de connectar el text amb el que ja sap, i en particular amb la 
legislació hipotecària.  
b) Reunió d’experts. Després, té lloc la «reunió d’experts», en la qual es troben els experts de 
cada text (7,5 minuts). Si hi ha molts experts es poden organitzar diverses reunions d’experts 
en paral·lel. Els experts de cada tema resolen els dubtes entre ells, sense intervenció del 
professorat (a menys que hi hagi algun dubte que no puguin resoldre per si sols).  
c) Posada en comú en el si del grup. A continuació, els experts retornen als seus grups 
respectius. Cada membre del grup explica als altres membres el contingut del seu text (5 
minuts cadascun). Un dels membres de cada grup assumeix la funció de secretari. Aquest 
s’encarrega de redactar l’exercici que s’ha de lliurar al professorat al final de la sessió (7,5 
minuts). L’exercici consisteix en un esquema que sintetitzi el contingut i les idees principals 
dels tres textos.  
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d) Comentari en grup. Finalment, el professorat pot preguntar a qualsevol membre de qualsevol 
grup alguna qüestió relativa als textos. Qualsevol persona del grup ha de poder respondre 
totes les preguntes relatives a tots els textos estudiats.  
 
5. Durada de l’activitat: 45 minuts. Si es fan servir textos més llargs o es disposa de més 
temps, es pot fer una sessió més llarga i estendre proporcionalment els temps indicats més 
amunt. 
 
6. Formació del grup: El grup es forma de manera informal; per tant, els alumnes s’agrupen 
lliurement. El professorat agrupa els que quedin sols si no troben grup. Els grups poden ser els 
mateixos de sessions anteriors.  
 
7. Material necessari: Amb anterioritat, el professorat haurà d’haver seleccionat i preparat 
un material per treballar a l’aula. Ha de tractar-se de textos breus i complementaris, 
preferentment sentències o resolucions de la Direcció General de Registres i del Notariat 
(ocasionalment algun fragment de manual o article de revista). També cal un rellotge per 
controlar el temps. 
 
8. Exercici per lliurar: Cada grup ha de lliurar al final de la sessió un esquema, de format 
lliure, el més sintètic, clar i visual possible. Ha de tractar-se d’un esquema unitari, no de tres 
esquemes juxtaposats. Hi han d’aparèixer totes les idees principals dels textos de base. Ha de 
ser un esquema coherent internament i escrit sense faltes d’ortografia. Ha de ser un esquema 
d’elaboració pròpia, sense que es permeti la mera reproducció de fragments dels textos 
originals. L’esquema ha de ser el més comprensible possible sense haver de tornar a consultar 
els textos. 
 
9. Motivació: Els alumnes treballen textos reals, i per tant l’activitat s’aproxima al treball 
cooperatiu que hauran de fer el dia de demà; per exemple, en un bufet d’advocats, on cada 
professional es documenta sobre un aspecte d’un cas concret.  
 
10. Monitorització: El professorat vetlla perquè tothom participi, dins dels grups. Pot cridar 
l’atenció als alumnes que romanguin passius. Ha d’estar atent per si sorgeixen dubtes. Ha 
d’evitar fer ell mateix la tasca que correspon als estudiants. Ha de vigilar que es compleixi la 
programació temporal de l’activitat, que és molt ajustada.  
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11. L’activitat promou:  
a) La interdependència positiva: Cada text només s’acaba d’entendre si es connecta amb els 
altres. Cap alumne pot fer la tasca ell sol. 
b) La responsabilitat individual: Els membres del grup s’exigeixen claredat i concisió per poder 
complir la tasca en el temps previst.  
c) L’aprenentatge de tots els membres del grup: Els alumnes saben que qualsevol d’ells pot ésser 
interrogat pel professor al final de la classe. A més, per fer un esquema s’ha d’haver comprès 
bé la matèria abans. La interrelació dels continguts de cada text facilita l’associació d’idees i 
promou un enfocament crític. 
d) El treball en grup: La tasca fa que els alumnes hagin de col·laborar per assolir un objectiu 
comú, de la mateixa manera que ho faria un equip professional. En la mesura en què l’esquema 
ha de recollir els tres textos, els membres del grup han de cooperar, intercanviar informació i 
construir un discurs comú.  
e) Assistència a classe: Això està lligat amb la interdependència positiva, ja que si falta una 
persona perjudica tot el grup.  
f) L’aprenentatge autònom: Es recomana als alumnes que preparin el tema una mica abans de la 
sessió.  
 
12. Avaluació: S’avalua la qualitat de l’esquema, en termes de claredat, síntesi i completesa, 
així com la participació a la part final de la classe. Pel que fa a la valoració del funcionament del 
treball en equip, al final es passa una enquesta als estudiants. Vegeu-la més avall. 
 
13. Valoració: Els alumnes solen valorar positivament les sessions d’aquest tipus. De vegades 
es queixen de la manca de temps, cosa que es pot solucionar amb una bona selecció dels 
textos, una bona explicació de l’activitat des del principi i un manteniment estricte dels temps 
marcats. En particular, cal vetllar perquè la transició entre una fase i l’altra sigui ràpida i àgil.  
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Autoavaluació de les pràctiques 
 
Per acabar les pràctiques d’aquest semestre us demanem una breu avaluació. Es tracta que us 
avalueu a vosaltres mateixos (autoavaluació) i als vostres companys o companyes de grup 
(coavaluació). Finalment, també podreu fer suggeriments i crítiques. 
 

La teva identitat és confidencial. Per tant, les teves respostes només les 
veurem els professors. Ens ajudaran a posar-vos una nota i a valorar com ha 
funcionat tot plegat. Com a molt, les farem servir per a la millora docent o la 
recerca educativa, però mai ningú sabrà què has respost tu personalment al 
qüestionari. Per tant, et demanem la màxima sinceritat i objectivitat. La teva 
opinió és important! 

 
Aquest document s’ha d’entregar a través de La Meva UdG, apartat “Autoavaluació 
pràctiques”, abans del 31 de desembre. Temps estimat de resposta: 10 minuts. 
 

 Abans de lliurar el document, hauràs de canviar-li el nom seguint el 
criteri següent: 

 
Cognom_Nom_Autoavaluacio_2013.doc 
Per exemple: Perez_Pere_Autoavaluacio_2013.doc 

 
Emplena degudament el qüestionari següent: 
 

El teu nom i cognoms: 
Grup : A (elimina el que no sigui el teu) 
Data: 27/12/2013 
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QÜESTIONARI 
 

1. AUTOAVALUACIÓ 

1.1. Descriu breument quina ha estat la teva aportació al treball de grup i com la valores. 
1.2. Tenint en compte el nivell del grup, la teva aportació ha estat: 
(marca l’opció que sigui fent clic en el requadre) 

 igual a la mitjana 
 superior a la mitjana 
 inferior a la mitjana 

 
1.3. Què destacaries del que has aportat al grup? 
 
1.4. Quantes hores hi has treballat en total, aproximadament? 
 
1.5. Quina nota numèrica (de 0 a 10) et posaries individualment a tu mateix/mateixa? 
 
 

2. COAVALUACIÓ 

2.1. Descriu breument com ha funcionat el teu grup i com valores el treball cooperatiu 
conjunt. 
2.2. Escriu els noms dels teus companys o companyes de grup i fes un breu comentari 
individual sobre la seva aportació. 

a) Company/-a 1 Nom:   

b) Company/-a 2 Nom:   

c) Company/-a 3 Nom:   

 
2.3. Del treball en grup, quines incidències o aspectes destacaries que hagin influït en el treball?  
 
2.4. El grup s’ha autogestionat bé? Per què? 
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2.5. Com valores la possibilitat de gestionar el vostre propi treball pel que fa a aspectes com 
ara l’elecció del tema, l’elecció del format del treball, l’autoregulació del grup, etc.? 
 
2.6. Posa una nota al teu grup, de 0 a 10. 
 

3. COMENTARIS 

3.1. En general, el sistema de pràctiques m’ha semblat: 
 molt dolent 
 dolent 
 ni bo ni dolent 
 bo 
 força bo 
 molt bo 

 
Digues breument la raó de la teva valoració: 
 
 
3.2. El que més m’ha agradat és: 
 
3.3. El que menys m’ha agradat és: 
 
3.4. Prefereixes el treball en grup al treball individual? 
 
3.5. Què et sembla el treball cooperatiu? Creus que fa possible una veritable cooperació? Has 
après més que amb un treball individual? Què canviaries? T’agradaria una cooperació d’un altre 
tipus? Estaries interessat a fer treball cooperatiu en línia?  
 
3.6. Aquest semestre heu tingut un cert marge d’autogestió pel que fa a la regulació del treball 
en grup, elecció del tema, del format, etc. Prefereixes l’autogestió o bé que et diguin 
exactament què has de fer i com? Tens alguna proposta sobre com augmentar o millorar 
aquesta autogestió? 
 
3.7. Altres comentaris, crítiques o suggeriments: 
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MOLTES GRÀCIES PER LA TEVA OPINIÓ! 

 


