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Identificació de l'assignatura

Assignatura 20405 - Dret Internacional Públic
Crèdits 1.32 presencials (33 hores) 4.68 no presencials (117 hores) 6 totals (150

hores).
Grup Grup 3, 2S, GDRE(Campus Extens Illes)
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

Pau De Vilchez Moragues
pau.devilchez@uib.eu

No hi ha sessions definides

Titulacions on s'imparteix l'assignatura

Titulació Caràcter Curs Estudis

Grau de Dret Formació bàsica Primer curs Grau
Doble titulació: Grau d'Administració d'Empreses i Grau de Dret Formació bàsica Primer curs Grau

Contextualització

Es tracta d'una assignatura de formació bàsica, dins del mòdul introductori, l'objectiu del 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

Competències
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Específiques
1. [2] Coneixements jurídics bàsics. Conèixer i comprendre els principis, institucions, normes i conceptes

jurídics bàsics, incloent la seva gènesi..
2. [4] Fonts instrumentals. En aquesta assignatura l'estudiant coneixerà les bases documentals existents en

els llocs web de les Nacions Unides i el Consell d'Europa i saber manejar-les..
3. [5] Sistema de fonts. En aquesta assignatura s'ensenyarà l'estudiant a reconèixer les diferents fonts de

normes i obligacions internacionals i relacionar-les amb el Dret intern..
4. [6] Comprensió i anàlisi de textos jurídics; en aquesta assignatura, anàlisi i interpretació de textos legals

i jurisprudencials internacionals..

Genèriques
1. [8] Comunicació..

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 illes”, cosa que significa que està destinada conjuntament al
grup 3 (Mallorca), 10 (Menorca) i 11 (Eivissa). Per això, les classes teòriques (G) (i, a partir de segon,
alguna classe M), que tindran lloc a Palma, es podran seguir mitjançant un sistema de videoconferència
interactiu a les seus universitàries d'Alaior i Eivissa. La majoria de les classes M es realitzaran separadament
a les seus de Palma, Alaior i Eivissa. A més, el professor posa a la 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

Classes teòriques Classes teòriques Grup gran (G) En aquestes classes es presentaran i explicaran els principals continguts de
l'assignatura; també podran desenvolupar-s’hi activitats teoricopràctiques
que siguin adequades al nombre d'alumnes de la classe.
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Modalitat Nom Tip. agr. Descripció

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 parcial Grup gran (G) Prova de respostes breus

Avaluació Parcial Grup gran (G) Prova de respostes breus

Activitats de treball no presencial

Modalitat Nom Descripció

Estudi i treball
autònom individual

Resolució d'un cas pràctic La resolució del cas pràctic i la seva correcció es realitzaran on-line, a la plataforma
on line.

Estudi i treball
autònom en grup

Treball personal Estudi, lectura i preparació de les classes

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 33 1.32 22
Classes teòriques Classes teòriques 21 0.84 14
Classes pràctiques Classes pràctiques 8 0.32 5.33
Avaluació Examen parcial 2 0.08 1.33
Avaluació Parcial 2 0.08 1.33

Activitats de treball no presencial 117 4.68 78
Estudi i treball autònom individual Resolució d'un cas pràctic 10 0.4 6.67
Estudi i treball autònom en grup Treball personal 107 4.28 71.33

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
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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

En cas que un alumne no pugui fer una activitat no recuperable per una causa extraordinàriament greu
i totalment imprevisible, podrà comunicar-ho al més aviat possible al professor perquè aquest valori la
viabilitat de mesures alternatives.
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 del fet que hi hagi conformitat amb les regles de la sintaxi i
l'ortografia. Una exposició defectuosa permetrà reduir la qualificació d'una activitat fins a un 25%, tret que
en alguna activitat hi hagi un criteri especial d’avaluació de l’exposició.

Els exercicis poden comentar-se amb els companys, però la seva elaboració i redacció han de ser estrictament
personals. En cas de trobar-se exercicis evidentment copiats, s'aplicarà l'art. 32 del Reglament Acadèmic i
es reduirà la qualificació del exercici entre un 50 i un 100%.

El professor es reserva la facultat de condicionar la qualificació d'un exercici a la realització d'una entrevista
amb l'estudiant destinada a comprovar l'autoria efectiva de l'exercici.

Classes pràctiques

Modalitat Classes pràctiques
Tècnica Tècniques d'observació (No recuperable)
Descripció 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.
Criteris d'avaluació Per a l'avaluació de la participació es tindrà en compte la quantitat i qualitat de les intervencions de l'estudiant

a les classes. 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 així com l'entrega dels treballs (telemàticament o de forma presencial) abans del començament
de la classe.

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

Examen parcial

Modalitat Avaluació
Tècnica Proves de resposta breu (Recuperable)
Descripció Prova de respostes breus
Criteris d'avaluació Deu preguntes de resposta breu.

Recuperació només al periode extraordinari, amb la mateixa modalitat i pes que durant l'avaluació continua.

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

Modalitat Avaluació
Tècnica Proves de resposta breu (Recuperable)
Descripció Prova de respostes breus
Criteris d'avaluació Deu preguntes de resposta breu.

Recuperació només al periode extraordinari, amb la mateixa modalitat i pes que durant l'avaluació continua.

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

Resolució d'un cas pràctic

Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Proves d'execució de tasques reals o simulades (Recuperable)
Descripció La resolució del cas pràctic i la seva correcció es realitzaran on-line, a la plataforma on line.
Criteris d'avaluació Resolució d'un cas proposat per la professora a resoldre on line, en la plataforma de Campus Extens.

Es valorarà el rigor i profunditat en el tractament del tema, la capacitat d'anàlisi, de síntesi i de relació, així
com de raonamen crític.
Qualsevol element de còpia o plagi comportarà la qualificació de 0 en aquesta prova. La redacció i/o ortografia
defectuoses comportaran la rebaixa de la qualificació o el rebuig del treball. Recuperació només al periode
extraordinari, amb la mateixa modalitat i pes que durant l'avaluació continua.

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

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Bibliografia bàsica

FERNÁNDEZ TOMÁS, A. ET AL.: Manual de Derecho internacional público. Tirant lo Blanch, València,
2011.

Bibliografia complementària

Altres recursos

Lloc web de l'assignatura en Campus Extens


