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Identificació de l'assignatura

Assignatura 20400 - Nocions Bàsiques de Dret
Crèdits 1.8 presencials (45 hores) 4.2 no presencials (105 hores) 6 totals (150 hores).
Grup Grup 2, 1S, GDRE(Campus Extens)
Període d'impartició Primer semestre
Idioma d'impartició Castellà

Professors

Horari d'atenció alumnat
Professors

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

Ana María Salom Parets
aina.salom@uib.es

09:00h 10:00h Dimecres 05/10/2012 16/09/2013 DA 219

Titulacions on s'imparteix l'assignatura

Titulació Caràcter Curs Estudis

Grau de Turisme Formació bàsica Primer curs Grau
Grau d'Administració d'Empreses Formació bàsica Primer curs Grau
Grau de Dret Formació bàsica Primer curs Grau
Grau d'Economia Formació bàsica Primer curs Grau
Grau de Geografia Formació bàsica Primer curs Grau
Grau de Relacions Laborals Formació bàsica Primer curs Grau

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
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Específiques
1. 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 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..

Continguts

Continguts temàtics
1. El Dret i les seves fonts
2. La Constitució i els principis democràtics
3. L'organització de l'Estat. Les Administracions Públiques
4. L'entorn internacional; la cultura de la pau; immigració i estrangeria
5. La persona. La família i l'herència
6. Els drets humans; igualtat entre homes i dones; la discapacitat
7. El Dret Penal
8. El sistema tributari
9. Els contractes. Els béns. L'activitat empresarial. Les relacions laborals
10. L'Administració de Justícia

Metodologia docent

Activitats de treball presencial

Modalitat Nom Tip. agr. Descripció

Classes teòriques Classes teòriques Grup gran (G) A n'aquestes classes es presentaràn i explicaràn els principals continguts
de la assignatura.

Classes pràctiques Classes pràctiques Grup mitjà (M) A n'aquestes classes es realitzaràn activitats pràctiques orientades a la
comprensió dels continguts de la assignatura i, sobre tot, a desenvolupar
tot el que s'ha explicat a classe.
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Activitats de treball no presencial

Modalitat Nom Descripció

Estudi i treball
autònom individual

EXAMEN FINAL Aquesta prova valdrà un 50% de la nota total. Es faràn 7 preguntes teòriques breus i 3
pràctiques sobre el que s'ha explicat a classe.

Estudi i treball
autònom individual
o en grup

Estudi classes teòriques Estudi, lectura i preparació de les classes teòriques, amb caràcter prèvi a les mateixes.
Atès que hi ha un manual que es facilitarà via internet on es troben totes les lliçons, és
important lletgir-les abans de venir a classe.

Estudi i treball
autònom individual
o en grup

EXERCICIS Durant el curs es realitzaràn dos exercicis pràctics, que s'hauràn de lliurar amb la finalitat
de poder èsser puntuats.

Estudi i treball
autònom individual
o en grup

Preparació de les classes
pràctiques

Preparació de les activitats que s'hagin de resoldre a las classes pràctiques, amb l'objectiu
de què l'alumne hagi realitzat una feina adequada que permeti la seva intervenció a
classe.

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

Estimació del volum de treball

Modalitat Nom Hores ECTS %

Activitats de treball presencial 45 1.8 30
Classes teòriques Classes teòriques 25 1 16.67
Classes pràctiques Classes pràctiques 20 0.8 13.33

Activitats de treball no presencial 105 4.2 70
Estudi i treball autònom individual EXAMEN FINAL
Estudi i treball autònom individual o en grup Estudi classes teòriques 40 1.6 26.67
Estudi i treball autònom individual o en grup EXERCICIS 40 1.6 26.67
Estudi i treball autònom individual o en grup Preparació de les classes pràctiques 25 1 16.67

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
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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

Classes teòriques

Modalitat Classes teòriques
Tècnica Proves de resposta breu (No recuperable)
Descripció A n'aquestes classes es presentaràn i explicaràn els principals continguts de la assignatura.
Criteris d'avaluació
Percentatge de la qualificació final: 10% per l'itinerari A

EXAMEN FINAL

Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Proves de resposta breu (No recuperable)
Descripció Aquesta prova valdrà un 50% de la nota total. Es faràn 7 preguntes teòriques breus i 3 pràctiques sobre el

que s'ha explicat a classe.
Criteris d'avaluació
Percentatge de la qualificació final: 50% per l'itinerari A

EXERCICIS

Modalitat Estudi i treball autònom individual o en grup
Tècnica Proves de resposta breu (No recuperable)
Descripció Durant el curs es realitzaràn dos exercicis pràctics, que s'hauràn de lliurar amb la finalitat de poder èsser

puntuats.
Criteris d'avaluació
Percentatge de la qualificació final: 40% per l'itinerari A

Preparació de les classes pràctiques

Modalitat Estudi i treball autònom individual o en grup
Tècnica Treballs i projectes (No recuperable)
Descripció Preparació de les activitats que s'hagin de resoldre a las classes pràctiques, amb l'objectiu de què l'alumne

hagi realitzat una feina adequada que permeti la seva intervenció a classe.
Criteris d'avaluació
Percentatge de la qualificació final: 0% per l'itinerari A

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Bibliografia bàsica
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AA.VV: Nociones bàsicas del Derecho, Colección materiales didácticos UIB, 2ª edición, Palma 2010

Bibliografia complementària

Altres recursos


