TEMARI DE DRET DE FAMILIA
HABILITATS
Defensa davant els tribunals: coneixements tècnics i pràctics dels procediments
judicials.
Desenvolupament de la comunicació oral i escrita.
Capacitat de treball en equip.
Habilitats per raonar i resoldre conflictes. Estratègia processal.
Assessorament i vocació conciliadora. Mediació.
CONEIXEMENTS
I.- Introducció. Procediments matrimonials i de parella estable. Determinació llei
aplicable i règim econòmic matrimonial
II.- Plantejament supòsit pràctic de crisi matrimonial i de parella (amb fills, sense
fills,...), domicili familiar (de propietat, lloguer, precari), pensió aliments fills, prestació
compensatòria, compensació econòmica per raó de treball, liquidació bens comuns
(regim econòmic matrimonial)
1ª visita. Estudi antecedents. Documentació necessària i documentació convenient
(preparació).
Parts del conveni regulador i Pla de Parentalitat (diferents redaccions).
Si no n’hi ha acord previ: negociacions (pràctica).
Plantejament supòsits de fet. Redacció convenis reguladors: amb clàusules
relacionades amb fills (dret imperatiu) o sense fills (dret dispositiu).
III.- Supòsit de modificació d’efectes de sentència de mutu acord. Plantejament
supòsits pràctics. Estudi i possible redacció conveni regulador i tràmits judicials.
IV.- Separació i divorci per via contenciosa.
Plantejament diferents supòsits de fet de mesures provisionals prèvies. Redactar la
petició o demanda, preparació oposició i compareixença, i simulació de la
compareixença a classe.
Plantejaments diferents supòsits de fet de procediment de divorci amb mesures
provisionals coetànies. Preparació demandes a classe del plet principal i mesures
provisionals. Preparació oposició a les mesures provisionals i a la demanda del plet
principal. Preparació compareixença mesures provisionals i vista plet principal.
Simulació a classe.

V.- Modificació efectes de sentència.
Plantejaments diferents supòsits de fet de procediment de modificació d’efectes de
sentència amb modificació provisional de mesures (o no). Preparació demandes a
classe. Preparació contestació demandes. Simulació a classe.
VI.- Questions generals: Canvi de procediment a mutu acord, desistiment,
suspensions, especialitats quan existeix un conveni regulador privat, algunes qüestions
relacionades amb matrimonis estrangers, etc....
VII.- Supòsits de fet de separació/divorci als Jutjats de violència. Delictes relacionats
amb les crisis familiars o de parella i fills.
VIII.- Execució de sentencia. Condemnes de fer, condemnes dineràries. Possibles
motius d’oposició. Plantejaments diferents supòsits de fet i estudi dels mateixos. Vies
de resolució.
IX.— Jurisdicció voluntària. Controvèrsies en l’exercici de la potestat parental i d’altres
qüestions. Plantejament supòsits pràctics i plantejaments solucions.
X.- D’altres procediments de família relacionats amb els procediments matrimonials.
Incapacitació, filiació. Plantejaments supòsits i solucions.
XI.- Recursos contra les resolucions judicials. Recurs reposició, Recurs d’apel·lació i la
segona instància.

