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Identificació de l'assignatura

Assignatura 20406 - Fonts del Dret I
Crèdits 1,32 de presencials (33 hores) 4,68 de no presencials (117 hores) 6 de totals

(150 hores).
Grup Grup 10, 2S, Menorca, GDRE (Campus Extens)
Període d'impartició Segon 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

Miguel Ángel Cardona Doyle

18:00 19:00 Dijous 16/02/2017 28/09/2017 Segons
disponibilitat

seu UIB
Menorca (Alaior)

Contextualització

Aquesta matèria té un carácter introductori i instrumental, ja que descriu quins són els diferents tipus de normes
escrites (lleis, reglaments, etc) a través de les quals es crea i es manifesta el Dret a Espanya.

Dit d'altra manera, s'explica aquí la teoría general de les normes escrites que componen les diferents esferes
de l'ordenament jurídic espanyol, siguin normes estatals, autonòmiques o locals.

Queden fora de la matèria, en canvi, les normes de dret internacional i europeu, així com l'examen de la major
part dels problemes que genera l'aplicació de les normes (per exemple, l'aplicació en el temps i en l'espai), que
s'estudien en altres assignatures com Dret Internacional Públic o Fonts del Dret II, assignatura amb la qual
Fonts del Dret I té una especial relació de complementarietat, ja que ambdues formen un mateix bloc formatiu.

La matèria és transversal a totes les branques del Dret, ja que és utilitzada per totes elles, pel que un bon
coneixement de les Fonts del Dret és indispensable per a escometre després qualsevol assignatura de la
carrera. De la mateixa manera, el coneixement profund d'aquesta matèria és també necessari per a l'exercici
de qualsevol professió de l'àmbit jurídic.

Requisits

Competències
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Específiques
* Fonts instrumentals. En aquesta assignatura s'ensenyarà a l'estudiant a: a) conèixer el BOE, BOIB i

les principals fonts prelegislativas (en format electrònic) i saber manejar-les; b) buscar en les fonts
instrumentals un text legal; c). comprendre l'estructura dels textos legals i el valor que té cadascuna de les
seves parts; d) citar correctament un text legal o qualsevol de les seves parts..

* Sistema de fonts. Aquesta assignatura se centrarà, en particular, en el fet que l'estudiant: a) comprengui i
sàpiga aplicar el principi de jerarquia normativa, identificant infraccions d'aquest principi i explicant com
fer-lo efectiu; b) comprengui i sàpiga aplicar el principi de competència, identificant infraccions d'aquest
principi i explicant com fer-lo efectiu, especialment en la relació entre normes estatals, autonòmiques i
locals..

* Comunicació..

Genèriques
* Coneixements jurídics bàsics..

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. L'ordenament jurídic: característiques generals

2. La Constitució

3. La Llei

4. El reglament

5. Les relacions entre la llei i el reglament

Metodologia docent

Aquesta és una assignatura “Campus Extens 50”, cosa que significa, d'una banda, que té una menor
presencialitat, i d’una altra, que el professor posa a disposició de l'alumne un espai virtual en el qual es
desenvoluparan activitats, hi haurà material d'estudi i consulta i l'alumne podrà comunicar-se electrònicament
amb el professor.

Activitats de treball presencial

Modalitat Nom Tip. agr. Descripció Hores

Classes teòriques Classes teòriques Grup gran (G) En aquestes classes es presenten i expliquen els continguts
principals de l'assignatura; també s'hi poden desenvolupar

22

http://estudis.uib.cat/ca/grau/comp_basiques/
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Modalitat Nom Tip. agr. Descripció Hores
algunes activitats teòrico-pràctiques que siguin adequades el
nombre d'alumnes presents a cada classe.

Classes pràctiques Classes pràctiques Grup mitjà (M) En aquestes classes es realitzen activitats pràctiques
orientades a la comprensió dels continguts de l'assignatura i a
l'adquisició de les competències que s'hi hagin assumit.

8

Avaluació Examen final Grup gran (G) L'examen final es realitzarà sobre la totalitat de la matèria
objecte del temari.

3

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

Estudi Estudi, lectura i preparació de les classes. 88

Estudi i treball
autònom individual

Exercici teòric-pràctic S'haurà de dur a terme un exercici teòric- pràctic que es durà a terme a
classe, de manera individual i sense apunts, ni lleis ni manual.

29

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

En totes les activitats del curs no solament es valorarà l'encert en les respostes, sinó también la qualitat de
l'exposició: ordre, precisión i concisión, a més de conformitat amb les regles de la sintaxi i la ortografía. La
nota que obtingui l'alumne en qualsevol prova o activitat d'avaluació podrà ser rebaixada fins a un 25% quan
existeixi una redacció defectuosa.

En cas que un alumne no pugui realitzar una activitat no recuperable a causa de una causa extraordinariament
greu i totalment imprevisible, ho podrà comunicar al professor perquè aquest valori la viabilitat de mesures
alternatives
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Classes teòriques

Modalitat Classes teòriques
Tècnica Tècniques d'observació (no recuperable)
Descripció En aquestes classes es presenten i expliquen els continguts principals de l'assignatura; també s'hi poden

desenvolupar algunes activitats teòrico-pràctiques que siguin adequades el nombre d'alumnes presents a cada
classe.

Criteris d'avaluació Seran objecte d’avaluació l'assistència a classe, tant teòriques (G) com pràctiques (M) (80%), i la participació
de l’estudiant (20%).

Per a l'avaluació de l'assistència se seguirà el procediment següent:

1) Es calcularà el 80% de les classes impartides, tant teòriques com pràctiques (el 20% restant constitueix un
marge de seguretat que cobreix possibles inassistències degudes a causes justificades, que no cal explicar).

2) L'alumne que arribi a aquesta xifra o la superi obtindrà la qualificació màxima, i s’aplicarà una regla
proporcional a la resta.

En cas que s’evidenciï que un estudiant no atén efectivament a les classes i/o no hi acudeix amb la preparació
(estudi, lectura, etc.) indicada pel professor, perdrà totalment o parcialment aquesta qualificació.

Per a l'avaluació de la participació es tindrà en compte la quantitat i qualitat de les intervencions de l'estudiant
a les classes, tant teòriques com pràctiques, i als fòrums de l’assignatura a Campus Extens.

L'avaluació màxima d'aquesta activitat serà el d'un 5% de la nota total de l'assignatura.

Percentatge de la qualificació final: 5%

Classes pràctiques

Modalitat Classes pràctiques
Tècnica Tècniques d'observació (no recuperable)
Descripció En aquestes classes es realitzen activitats pràctiques orientades a la comprensió dels continguts de

l'assignatura i a l'adquisició de les competències que s'hi hagin assumit.
Criteris d'avaluació Tal com s'explica a l'apartat “classes teòriques”, la valoració de l'assistència i de la participació a classes

teòriques i classes pràctiques es fa de forma conjunta.

Percentatge de la qualificació final: 0%

Examen final

Modalitat Avaluació
Tècnica Proves de resposta breu (recuperable)
Descripció L'examen final es realitzarà sobre la totalitat de la matèria objecte del temari.
Criteris d'avaluació L'examen final tendrà caràcter de validació. Aquest fet implica que per superar l'assignatura s'haurà d'obtenir

una nota en aquest examen igual o superior a aprovat (5 punts).

Té un pes del 40% en l'avaluació global de l'assignatura

Es valora cada pregunta de forma independent de la resta.

No es valora negativament cap pregunta.

Percentatge de la qualificació final: 50%
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Exercici teòric-pràctic

Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Treballs i projectes (no recuperable)
Descripció S'haurà de dur a terme un exercici teòric- pràctic que es durà a terme a classe, de manera individual i sense

apunts, ni lleis ni manual.
Criteris d'avaluació Es tendrà en compte el correcte plantejament, concreció, i assimilació de coneixements de la qüestió que sigui

objecte dels treballs que s'aniran indicant al llarg de l'assignatura.

L'avaluació màxima d'aquesta activitat serà el d'un 55% de la nota total de l'assignatura.

Percentatge de la qualificació final: 45%

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Qualsevol dels dos manuals que figuren a continuació com a bibliografía básica seràn es podran utilitzar
com a manual de l'assignatura. Així mateix, per part del professor, a través de Campus Extens o altres
mitjans, es podrà facilitarmaterialalternatiu per a l'estudi i preparació dels temes de l'assignatura, aixícom
materialaddicional que s'aporti per a temes en concret.

Els manuals de referència són alternatius,a utilitzar a eleccio de l'alumne.

El Servei de Biblioteca i Documentació de la UIB en posa a disposició dels estudiants alguns exemplars. Si
l'alumne desitja emprar el seu propi Manual, convé que abans esperi a les recomanacions del professor que es
facin a l'inici de les classes, per tal d'escollir el que s'adeqüi més oportunament al perfil de l'estudiant.

Bibliografia bàsica

SANTAMARÍA PASTOR, JUAN A
Principios de derecho administrativo general, vol. I,Editorial Iustel
Madrid, darreres edicions
COSCULLUELA MONTANER, LUIS
Manual de derecho administrativo, tom I
Editorial Thomson-Civitas
Madrid, darreres edicions

Altres recursos

En el lloc web de l’assignatura a Campus Extens es posarà a disposició de l'estudiant material addicional,
complementari per a la realizació de les classes teòriques i pràctiques, la realització dels treballs o per a la
preparació de l'examen final.


