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Identificació de l'assignatura

Assignatura 20400 - Nocions Bàsiques de Dret
Crèdits 1,8 de presencials (45 hores) 4,2 de no presencials (105 hores) 6 de totals (150

hores).
Grup Grup 53, 1S, GADE (Campus Extens)
Període d'impartició Primer semestre
Idioma d'impartició Català

Professors

Horari d'atenció als alumnes
Professor/a

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

Antoni Bennàssar Moyà 10:00 11:00 Dimarts 15/09/2015 29/02/2016 DA 231

Contextualització

Aquesta assignatura és una matèria bàsica que és comuna als graus d'Administració i Direcció d'Empreses,
Economia, Turisme, Geografia i Dret. La seva funció és oferir una visió panoràmica de la regulació jurídica de
la vida quotidiana; es tractarà d'una espècie de 'passejada guiada' pel Dret . Servirà, per als alumnes del grau
de Dret, per a tenir una visió prèvia i general de tot allò que, al llarg de la carrera, veuran en més profunditat.
Per als restants alumnes, permetrà que coneguin els principis i conceptes bàsics del Dret, que inevitablement
afecten al seu camp d'estudi: l'empresa, el turisme, l'economia o el territori.

Requisits

Competències

Aquesta assignatura és una matèria bàsica que és comuna als graus d'Administració i Direcció d'Empreses,
Economia, Turisme, Geografia i Dret. La seva funció és oferir una visió panoràmica de la regulació jurídica de
la vida quotidiana; es tractarà d'una espècie de 'passejada guiada' pel Dret . Servirà, per als alumnes del grau
de Dret, per a tenir una visió prèvia i general de tot allò que, al llarg de la carrera, veuran en més profunditat.
Per als restants alumnes, permetrà que coneguin els principis i conceptes bàsics del Dret, que inevitablement
afecten al seu camp d'estudi: l'empresa, el turisme, l'economia o el territori.

Específiques
* Conèixer i comprendre, en el seu nivell més bàsic i general, les més importants nocions, institucions

i principis jurídics". (GEO: CE-2). Adquirir un coneixement bàsic i comprensiu de la relació entre els
diversos enfocaments de la disciplina, inclosos els relacionats amb els camps epistemològics més amplis
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de les ciències naturals, les ciències econòmiques i jurídiques i les humanitats. (ECO: CE3). Aportar
racionalitat a l'anàlisi i a la descripció de qualsevol aspecte de la realitat econòmica. (ADE: CE2.1.8).
Conèixer a un nivell bàsic aquells elements de l'ordenament jurídic que permetin incloure aquesta dimensió
en l'anàlisi de l'empresa i el seu entorn. (TUR: CE-2). Adquirir un coneixement bàsic i comprensiu
de la relació entre els diversos enfocaments que té el turisme, inclosos els relacionats amb els camps
epistemològics més amplis de les ciències naturals, les ciències econòmiques i jurídiques i les humanitats.
(DER: 2). Coneixements jurídics bàsics. Conèixer i comprendre els principis, institucions, normes i
conceptes jurídics bàsics, incloent la seva gènesi..

Genèriques
* Estudi dels principals conceptes jurídics aplicables al món del dret, l'economia i l'empresa..

Bàsiques
* Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça

següent: http://estudis.uib.cat/ca/grau/comp_basiques/

Continguts

Continguts temàtics
1. El Dret i les seves fonts

* 1.1 El concepte de Dret
* 1.2 La formació històrica del Dret espanyol
* 1.3 Fonts del Dret
* 1.4 Aplicació del Dret
* 1.5 El Dret internacional privat

2. La Constitució i els principis democràtics
* 2.1 La Constitució espanyola de 1978
* 2.2 Els principis ordenadors del règim constitucional espanyol
* 2.3 Drets i llibertats en la Constitució espanyola

3. L'organització de l'Estat. Les Administracions Públiques
* 3.1 L'organització de l'Estat
* 3.2 Les administracions públiques

4. L'entorn internacional; la cultura de la pau; immigració i estrangeria
* 4.1 Entorn jurídic internacional
* 4.2 Cultura de pau
* 4.3 Immigració i estrangeria

5. La persona. La família i l'herència
* 5.1 La persona
* 5.2 La família
* 5.3 Dret de successions

6. Els drets humans; igualtat entre homes i dones; la discapacitat
* 6.1 Els drets humans
* 6.2 Igualtat entre homes i dones: aspectes generals i internacionals
* 6.3 Igualtat entre homes i dones: introducció a la llei d'igualtat
* 6.4 La discapacitat

7. El Dret Penal
* 7.1 Concepte de Dret penal

http://estudis.uib.cat/ca/grau/comp_basiques/
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* 7.2 Infracció penal: el delictes
* 7.3 Les conseqüències jurídiques dels delictes

8. El sistema tributari
* 8.1 Noció de sistema tributari
* 8.2 El sistema tributari en la Constitució espanyola de 1978
* 8.3 Els ingressos públics, els tributs i el Dret tributari.
* 8.4 Els elements essencials del tribut: l'obligació tributària
* 8.5 El sistema tributari espanyol

9. Els contractes. Els béns. L'activitat empresarial. Les relacions laborals
* 9.1 Els contractes
* 9.2 Els bens
* 9.3 L'activitat empresarial
* 9.4 Les relacions laborals

10. L'Administració de Justícia
* 10.1 Introducció
* 10.2 La jurisdicció com potestat de l'Estat
* 10.3 La jurisdicció com funció de l'Estat
* 10.4 L'organització jurisdiccional espanyola
* 10.5 El Consell General del Poder Judicial
* 10.6 El procés com instrument de la funció jurisdiccional

Metodologia docent

Activitats de treball presencial

Modalitat Nom Tip. agr. Descripció Hores

Classes teòriques Classes teòriques Grup gran (G) Presentació i explicació dels principals continguts
de l'assignatura. També es poden realitzar activitats
teòricopràctiques.

22

Classes pràctiques Classes pràctiques Grup mitjà (M) Realització d'activitats pràctiques dirigides a la comprensió
dels continguts de l'assignatura.

9

Classes pràctiques Classes pràctiques Grup mitjà 2 (X) Realització d'activitats pràctiques dirigides a la comprensió
dels continguts de l'assignatura.

9

Avaluació Examen final Grup gran (G) Tant a l'examen parcial com al final entrarà tota la matèria
indicada pel professor el primer dia de classe. Durant el
desenvolupament dels exàmens no es podrà emprar cap tipus
de material. L'examen constarà de preguntes teòriques i/
o pràctiques derivades del manual "Nociones Básicas de
Derecho" a desenvolupar per part de l'alumne. L'examen
final inclourà preguntes específiques del bloc temàtic que
fou objecte d'avaluació a l'examen parcial que hauran de
ser contestades per tots aquells alumnes que hagin suspès
l'examen parcial i ho vulguin recuperar.

3

Avaluació Examen Parcial Grup gran (G) Tant a l'examen parcial com al final entrarà tota la matèria
indicada pel professor el primer dia de classe. Durant el
desenvolupament dels exàmens no es podrà emprar cap tipus

2
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Modalitat Nom Tip. agr. Descripció Hores
de material. L'examen constarà de preguntes teòriques i/
o pràctiques derivades del manual "Nociones Básicas de
Derecho" a desenvolupar per part de l'alumne. Si es suspèn
l'examen parcial hi ha la possibilitat de recuperar-lo aprovant
l'examen final, i suposarà, per tant aquest, el 90 % de la nota
final. Els alumnes que hagin suspès l'examen parcial hauran
de contestar a l'examen final preguntes específiques del bloc
objecte d'avaluació a l'examen parcial.

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.

Activitats de treball no presencial

Modalitat Nom Descripció Hores

Estudi i treball
autònom individual

Treball personal Lectura i preparació de les classes 105

Riscs específics i mesures de protecció
Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut dels
alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

A totes les activitats es valorarà no només l'encert en les respostes, sinó també l'ordre, claredat i precisió. A
més, s'exigirà el respecte a los nomes ortogràfiques i sintàctiques.L'avaluació consistirà en la combinació de
quatre grans elements: examen parcial, examen final, i participació activa, tant a les classes teòriques com a
les pràctiques. En 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 a les regles de la sintaxi i l'ortografia.
Una exposició defectuosa permetrà reduir la qualificació d'una activitat fins a un 25%, excepte en aquelles
activitats que tinguin un criteri especial d'avaluació de l'exposició.
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Classes teòriques

Modalitat Classes teòriques
Tècnica Tècniques d'observació (no recuperable)
Descripció Presentació i explicació dels principals continguts de l'assignatura. També es poden realitzar activitats

teòricopràctiques.
Criteris d'avaluació Els alumnes que hagin assistit a un 80% de les classes impartides i en elles hagin demostrat una actitud totalment

participativa, obtindran la nota màxima corresponent a un 5% de la qualificació final.

Percentatge de la qualificació final: 5%

Classes pràctiques

Modalitat Classes pràctiques
Tècnica Tècniques d'observació (no recuperable)
Descripció Realització d'activitats pràctiques dirigides a la comprensió dels continguts de l'assignatura.
Criteris d'avaluació Els alumnes que hagin assistit a un 80% de les classes impartides i en elles hagin demostrat una actitud totalment

participativa, obtindran la nota màxima corresponent a un 5 % de la qualificació final.

Percentatge de la qualificació final: 5%

Examen final

Modalitat Avaluació
Tècnica Proves de resposta llarga, de desenvolupament (recuperable)
Descripció Tant a l'examen parcial com al final entrarà tota la matèria indicada pel professor el primer dia de classe.

Durant el desenvolupament dels exàmens no es podrà emprar cap tipus de material. L'examen constarà de
preguntes teòriques i/o pràctiques derivades del manual "Nociones Básicas de Derecho" a desenvolupar per
part de l'alumne. L'examen final inclourà preguntes específiques del bloc temàtic que fou objecte d'avaluació
a l'examen parcial que hauran de ser contestades per tots aquells alumnes que hagin suspès l'examen parcial i
ho vulguin recuperar.

Criteris d'avaluació L'examen final suposarà un 45% de la qualificació final. No obstant, no es podrà aprovar l'assignatura si a
l'examen final no s'aconsegueix un mínim d'un 4 sobre 10.Tant en el període d'avaluació complementari com
en l'extraordinari, l'examen final serveix de recuperació de l'examen parcial. Per tant, per a aquells alumnes que
tinguin una qualificació en el parcial 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: 45%

Examen Parcial

Modalitat Avaluació
Tècnica Proves de resposta llarga, de desenvolupament (recuperable)
Descripció Tant a l'examen parcial com al final entrarà tota la matèria indicada pel professor el primer dia de classe.

Durant el desenvolupament dels exàmens no es podrà emprar cap tipus de material. L'examen constarà de
preguntes teòriques i/o pràctiques derivades del manual "Nociones Básicas de Derecho" a desenvolupar per
part de l'alumne. Si es suspèn l'examen parcial hi ha la possibilitat de recuperar-lo aprovant l'examen final, i



Guia docent

Any acadèmic 2015-16
Assignatura 20400 - Nocions Bàsiques de Dret
Grup Grup 53, 1S, GADE
Guia docent CQ
Idioma Català

6 / 6

Data de publicació: 03/09/2015
Abans d'imprimir aquest document, pensau bé si és necessari fer-ho. El medi ambient és cosa de tothom.
©2016 Universitat de les Illes Balears. Cra. de Valldemossa, km 7.5. Palma (Illes Balears). Tel.: +34 - 971 17 30 00. E-07122. CIF: Q0718001A

Document generat automàticament a les 1140:26 de 08/07/2016

suposarà, per tant aquest, el 90 % de la nota final. Els alumnes que hagin suspès l'examen parcial hauran de
contestar a l'examen final preguntes específiques del bloc objecte d'avaluació a l'examen parcial.

Criteris d'avaluació L'examen parcial suposarà un 45% de la qualificació final. No obstant, no es podrà aprovar l'assignatura si
a l'examen final no s'aconsegueix un mínim d'un 4 sobre 10.Els alumnes que hagin suspès l'examen parcial
hauran de contestar a l'examen final preguntes específiques del bloc objecte d'avaluació a l'examen parcial.

Percentatge de la qualificació final: 45%

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Bibliografia bàsica

A.V.: Nociones básicas del Derecho, Colección materiales didácticos UIB, 2ª edición, Palma, 2010

Bibliografia complementària

Javier de Lucas Martín; Mª José Añón Roig; Ángela Aparisi Miralles:Introducción a la teoría del derecho,
Tirant lo Blanch, Valencia, 1997.
Pérez Royo, Javier: Curso de Derecho Constitucional, Marcial Pons, Madrid, 2012.
Pastor Ridruejo, José Antonio: Curso de Derecho Internacional Público y de Organizaciones Internacionales,
Tecnos, Madrid, 2012.
Lasarte Álvarez, Carlos: Curso de Derecho Civil Patrimonial, Tecnos, Madrid, 2013.
Muñoz Conde, Francisco: Derecho Penal (Parte General), Tirant lo Blanch, Valencia, 2010.
Cosculluela Montaner, Luis: Manual de Derecho Administrativo, Civitas, Madrid, 2014.

Altres recursos

Plataforma Moodle de l'assignatura


