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Identificació de l'assignatura

Assignatura 20405 - Dret Internacional Públic
Crèdits 1.8 presencials (45 hores) 4.2 no presencials (105 hores) 6 totals (150 hores).
Grup Grup 1, 2S, GDRE(Campus Extens)
Període d'impartició Segon semestre
Idioma d'impartició Català

Professors

Horari d'atenció alumnat
Professors

Hora d'inici Hora de fi Dia Data d'inici Data de fi Despatx

Margalida Capellà Roig

margalida.capella@uib.es
No hi ha sessions definides

Titulacions on s'imparteix l'assignatura

Titulació Caràcter Curs Estudis

Grau de Dret Formació Bàsica Primer curs Grau

Contextualització

Es tracta d'una assignatura de formació bàsica, dins del mòdul introductori, l'objectiu de la qual és donar a
conèixer les nocions bàsiques del sistema jurídic internacional. Aquest coneixement és imprescindible en
l'actual configuració mundial globalitzada, en la que les polítiques i les legislacions estatals estàn, en molt
bona mida, determinades o condicionades per les normes i les obligacions internacionals. Entre els seus
continguts principals es troben: els trets característics de la societat internacional i de la seva Organització
principal, l'ONU; les fonts del Dret internacional i els mecanismes d'aplicació de les seves normes; l'estatut
jurídico-internacional de l'Estat i els principis que regeixen les relacions entre Estats.

Requisits

És necessari tenir coneixements d'anglès

Competències

Respecte de les competències que s'enumeren a continuació, aquesta assignatura assumeix, en concret,
formar l'estudiant en la seva capacitat de:

* Conèixer les bases documentals existents en els llocs web de les Nacions Unides i el Consell d'Europa i
saber manejar-les (Fonts instrumentals)



Universitat de les
Illes Balears

Guia docent

Any acadèmic 2011-12

Assignatura 20405 - Dret Internacional Públic

Grup Grup 1, 2S, GDRE

Guia docent I

Idioma Català

2 / 5

Data de publicació: 29/06/2011
Abans d'imprimir aquest document, pensau bé si és necessari fer-ho. El medi ambient és cosa de tothom.
©2012 Universitat de les Illes Balears. Cra. de Valldemossa, km 7.5. Palma (Illes Balears). Tel: (+34) 971 173 000. E-07122. CIF: Q0718001A

* Reconèixer les diferents fonts de normes i obligacions internacionals i relacionar-les amb el Dret intern
(Sistema de fonts).

Específiques

1. Coneixements jurídics bàsics. Conèixer i comprendre els principis, institucions, normes i conceptes
jurídics bàsics, incloent la seva gènesi..

2. Fonts instrumentals. Obtenir informació jurídica (Dret positiu, doctrina, jurisprudència, fonts
històriques etc.) mitjançant fonts instrumentals, incloses les electròniques i emprar-la correctament..

3. Sistema de fonts. Saber manejar el sistema de fonts del Dret, sigui per a identificar la vigència i eficàcia
d'una norma en el sistema de fonts, incloent els mecanismes o procediments a través dels quals s'imposa
aquest sistema, sigui per a aplicar un mètode de determinació de les fonts a on obtenir dades normatives
amb els quals analitzar un problema donat..

Continguts

Continguts temàtics
1. L'Estat, la societat internacional i el Dret internacional

2. La formació i aplicació de normes i obligacions internacionals

3. La responsabilitat internacional

4. L'estatut jurídic-internacional de l'Estat

5. La delimitació de les competències espacials dels Estats

6. La delimitació de les competències personals dels Estats

7. Manteniment de la pau i de la seguretat internacional

Metodologia docent

Aquesta és una assignatura Campus Extens 25, el que significa, d'una banda, que s'ha reduït el nombre
d'hores presencials i, d'una altra, que la professora posa a disposició de l'alumne un espai virtual al qual es
desenvoluparan activitats, haurà materials d'estudi i consulta i l'alumne podrà comunicar-se electrònicament
amb la professora. Més detalls sobre Campus Extens a l'enllaç que es troba en el portal de la UIB.

Activitats de treball presencial

Modalitat Nom Tip. agr. Descripció

Classes teòriques Classes teòriques Grup gran (G) En aquestes classes es presentaran i explicaran els principals continguts
de l'assignatura; també podran desenvolupar-se en elles activitats teòrico-
pràctiques que siguin adequades al nombre d'alumnes de la classe.

Classes pràctiques Classes pràctiques Grup mitjà (M) En aquestes classes es realitzaran activitats pràctiques orientades a
la comprensió dels continguts de l'assignatura i a l'adquisició de les
competències assumides per aquesta.

Avaluació Examen final Grup gran (G) L'examen final abasta tota la matèria del curs, sense excloure aquella que
hagi estat objecte dels exàmens parcials.
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Modalitat Nom Tip. agr. Descripció

Avaluació Exàmens parcials Grup gran (G) Dos exàmens parcials. Cada examen parcial consistirà en una prova
objectiva i/o preguntes de resposta breu.

Activitats de treball no presencial

Modalitat Nom Descripció

Estudi i treball
autònom individual

Estudi Estudi, lectura i preparació de les classes

Estudi i treball
autònom individual

Exercicis Exercicis on line sobre la part teòrica i pràctica de l'assignatura

Estimació del volum de treball

Modalitat Nom Hores ECTS %

Activitats de treball presencial 45 1.8 30

Classes teòriques Classes teòriques 23 0.92 15.33

Classes pràctiques Classes pràctiques 15 0.6 10

Avaluació Examen final 3 0.12 2

Avaluació Exàmens parcials 4 0.16 2.67

Activitats de treball no presencial 105 4.2 70
Estudi i treball autònom individual Estudi 100 4 66.67

Estudi i treball autònom individual Exercicis 5 0.2 3.33

Total 150 6 100

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través
de la plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves
d'avaluació contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els
estudiants si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via,
inclosa la plataforma Campus Extens.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

A totes les activitats del curs no solament es valorarà l'encert en les respostes, sinó també la qualitat de
l'exposició: ordre, precisió i concisió, a més de conformitat amb les regles de la sintaxi i l'ortografia. La
presentació de treballs o exàmens amb faltes greus d'ortografia serà un element negatiu d'avaluació.
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Examen final

Modalitat Avaluació

Tècnica Proves d'execució de tasques reals o simulades (Recuperable)
Descripció L'examen final abasta tota la matèria del curs, sense excloure aquella que hagi estat objecte dels exàmens

parcials.

Criteris d'avaluació

Percentatge de la qualificació final: 30% per l'itinerari A

Exàmens parcials

Modalitat Avaluació

Tècnica Altres procediments (Recuperable)
Descripció Dos exàmens parcials. Cada examen parcial consistirà en una prova objectiva i/o preguntes de resposta

breu.

Criteris d'avaluació Els exàmens parcials no són recuperables al període d'avaluació complementària; per tant, en aquest període,

romandran amb la qualificació i pes obtingut en el moment de la seva realització. Al període d'avaluació

extraordinari, en canvi, l'examen final serveix de recuperació dels exàmens parcials. Per tant, per a aquells

alumnes que tinguin una nota inferior a l'aprovat (així com per a aquells que renunciïn a la seva nota de

l'examen parcial prèviament a l'examen), el pes de l'examen final serà del 90%.

Percentatge de la qualificació final: 60% per l'itinerari A

Exercicis

Modalitat Estudi i treball autònom individual

Tècnica Proves d'execució de tasques reals o simulades (No recuperable)
Descripció Exercicis on line sobre la part teòrica i pràctica de l'assignatura

Criteris d'avaluació

Percentatge de la qualificació final: 10% per l'itinerari A

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Bibliografia bàsica

Fernández Tomás, Antonio
Lecciones de derecho internacional público /Antonio Fernández Tomás, Ángel Sánchez Legido, Juan Miguel
Ortega Terol.
Valencia :Tirant lo Blanch, 2011
Remiro Brotóns, Antonio
Derecho internacional: curso general.
Valencia: Tirant lo Blanch, 2010
Rodríguez Carrión, Alejandro J.
Lecciones de derecho internacional público /Alejandro J. Rodríguez Carrión.
6a ed.
Madrid :Tecnos, 2006.

Bibliografia complementària
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Altres recursos


