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Identificació de l'assignatura

Assignatura 20401 - Teoria General del Dret
Crèdits 1.32 presencials (33 hores) 4.68 no presencials (117 hores) 6 totals (150

hores).
Grup Grup 3, 1S, GDRE(Campus Extens Illes)
Període d'impartició Primer 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

Antoni Bennàssar Moyà No hi ha sessions definides

Titulacions on s'imparteix l'assignatura

Titulació Caràcter Curs Estudis

Grau de Dret Formació bàsica Primer curs Grau

Contextualització

Assignatura teòrica. Proporciona un panorama general dels conceptes jurídics i de les seves recíproques
relacions, així com de les maneres de raonar dels juristes. És la base de totes les altres disciplines de la carrera
i es relaciona amb totes elles ja que totes utilitzen els conceptes jurídics fonamentals i els mètodes propis de
la ciència del Dret. Al professional li permet tenir una visió de conjunt del Dret.

Requisits

Són requisits per a l'estudi d'aquesta assignatura la comprensió de textos de caràcter teòric i la capacitat per
expressar-se adequadament. En ser una assignatura que s'imparteix en primer curs no s'exigeix cap requisit
burocràtic llevat dels generals per estar matriculat.

Competències

Genèriques

Introducció a l'estudi del Dret i del fenòmen jurídic. Saber afrontar i valorar textos normatius i les principals
institucions jurídiques.

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

Específiques
1. Coneixements jurídics bàsics. Conèixer i comprendre els principis, institucions, normes i conceptes

jurídics bàsics, incloent la seva gènesi..

Genèriques
1. Introducció a l'estudi del Dret i del fenòmen jurídic. Saber afrontar i valorar textos normatius i les

principals institucions jurídiques..

Continguts

BLOCS TEMÀTICS DE L'ASSIGNATURA

1 El Problema del Concepte de Dret.
2 L'ordenament jurídic.
3 El Dret com text.
4 Les decisions en el Dret.
5 Ordenament i sistema.
6 Dogmàtica Jurídica i Teoria Comunicacional del Dret.
7 Les normes jurídiques.
8 Jerarquia de competències i normes.
9 L'acció en el Dret.
10 Validesa dels actes i les normes.
11 Coactividad.
12 Positivitat.
13 Poders i deures en el Dret.
14 L'àmbit jurídic.
15 Les situacions jurídiques.
16 Les relacions jurídiques.
17 Les relacions jurídiques interpersonals.
18 Els drets subjectius.
19 Les relacions jurídiques intersistèmiques.
20 Les relacions interordinals: Dret, Moral, Usos Socials i Religió.
21 Les regles dels jocs.
22 Persona.
23 Subjecte jurídic i persona.
Continguts temàtics
1. El problema del concepte de Dret

2. L'ordenament jurídic

3. El Dret com text

4. Les decisions en el Dret

5. Ordenament i sistema

6. Dogmàtica jurídica i Teoria Comunicacional del Dret

7. Les normes jurídiques
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8. Jerarquia de competències i normes

9. L'acció en el Dret

10. Validesa dels actes i de les normes

11. Coactivitat

12. Positivitat

14. Poders i deures en el Dret

15. Les situacions jurídiques

16. Les relacions jurídiques: aspectes personals

17. Les relacions jurídiques interpersonals

18. Els drets subjectius

19. Les relacions jurídiques intersistèmiques

20. Les relacions interordinals: Dret, moral, usos socials i religió

21. Les regles dels jocs

22. Persona

23. Subjecte jurídic i persona

Metodologia docent

Aquesta és una assignatura 'Campus Extens Illes', el que significa que està destinada conjuntament al grup
3 (Mallorca), 10 (Menorca) i 11 (Eivissa). Per això, les classes teòriques, que tindran lloc a la seu de Palma,
es podran seguir mitjançant un sistema de videoconferència interactiu a les seus universitàries d'Alaior i
Eivissa. Les classes pràctiques es realitzaran separadament a les seus de Palma, Alaior i Eivissa. A més,
el professor posa a disposició de l'alumne na espai virtual en el qual es desenvoluparan activitats, haurà
materials d'estudi i consulta i l'alumne podrà comunicar-se electrònicament amb el professor. Més detalls
sobre Campus Extens Illes a l'enllaç que es troba al portal de la UIB.

Activitats de treball presencial

Modalitat Nom Tip. agr. Descripció

Classes teòriques Classes Teòriques
en Grup Gran

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

Seminaris i tallers Seminaris Grup mitjà (M) Es tractaran els principals punts de l'assignatura i la resolució de les
pràctiques a les classes i tallers.

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 la que hagi
estat objecte de l'examen parcial.
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Modalitat Nom Tip. agr. Descripció

Avaluació Examen Parcial Grup gran (G) Hi haurà un examen parcial amb respostes a desenvolupar sobre el
programa de l'assignatura.

Activitats de treball no presencial

Modalitat Nom Descripció

Estudi i treball
autònom individual

Preparació de les classes i
examens

Estudi, lectura i preparació de les classes i de la matèria pròpia de l'assignatura. S'haurà
d'estudiar el material de referència de l'assignatura per poder desenvolupar correctament
els continguts que després seran objecte d'avaluació en l'examen parcial i final.

Estudi i treball
autònom individual

Recensió Recensió escrita d'una lectura que s'indicarà al principi del curs. S'ha de lliurar a Campus
Extens abans de la data de l'examen final.

Estudi i treball
autònom individual

Resolució de les
pràctiques

Es resoldran les pràctiques que siguin posades als alumnes per via de Campus Extens.

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 en Grup Gran 20 0.8 13.33
Seminaris i tallers Seminaris 4 0.16 2.67
Classes pràctiques Classes Pràctiques 4 0.16 2.67
Avaluació Examen final 3 0.12 2
Avaluació Examen Parcial 2 0.08 1.33

Activitats de treball no presencial 117 4.68 78
Estudi i treball autònom individual Preparació de les classes i examens 60 2.4 40
Estudi i treball autònom individual Recensió 20 0.8 13.33
Estudi i treball autònom individual Resolució de les pràctiques 37 1.48 24.67

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

L'avaluació consistirà en la combinació de quatre grans elements: examen parcial, examen final, pràctiques
de l'assignatura i recensió. 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. Els exercicis poden comentar-
se amb els companys, però la seva elaboració i redacció han de ser estrictament personals. En cas de trobar
exercicis evidentment copiats, s'aplicarà l'art. 32 del Reglament Acadèmic i es reduirà la qualificació del
exercici entre un 50 i un 100%. La reincidència implicarà un "0" a la nota final de l'assignatura. Igualment
es considerà frau, amb les mateixes conseqüències, fer passar per propis textos aliens, extrets, per exemple,
d'Internet (es recomana llegir el document: "Google: com usar-lo i com no usar-lo en el grau de Dret")
Classes Teòriques en Grup Gran

Modalitat Classes teòriques
Tècnica Tècniques d'observació (Recuperable)
Descripció 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
Criteris d'avaluació Es recomana l'assistència a classe per a un millor seguiment de l'assignatura. No obstant, l'assistència no

implica cap tipus de puntuació addicional a l'hora d'avaluar l'assignatura.

Percentatge de la qualificació final: 0% per l'itinerari A

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 No es punturarà de forma específica l'assistència a les classes pràctiques ja que l'evaluació de les pràctiques

es farà de forma conjunta entre les intervencions a les classes pràctiques amb el treballs entregats.

Percentatge de la qualificació final: 0% per l'itinerari A

Examen final

Modalitat Avaluació
Tècnica Proves de resposta llarga, de desenvolupament (Recuperable)
Descripció L'examen final abasta tota la matèria del curs, sense excloure la que hagi estat objecte de l'examen parcial.
Criteris d'avaluació 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 75%.

Percentatge de la qualificació final: 50% per l'itinerari A
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Examen Parcial

Modalitat Avaluació
Tècnica Proves de resposta llarga, de desenvolupament (Recuperable)
Descripció Hi haurà un examen parcial amb respostes a desenvolupar sobre el programa de l'assignatura.
Criteris d'avaluació L'examen parcial suposa el 25 % de la nota. Si es suspèn l'examen parcial hi ha la possibilitat de recuperar-

lo aprovant l'examen final, i suposarà, per tant aquest, el 75% 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.

Percentatge de la qualificació final: 25% per l'itinerari A

Recensió

Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Treballs i projectes (No recuperable)
Descripció Recensió escrita d'una lectura que s'indicarà al principi del curs. S'ha de lliurar a Campus Extens abans de

la data de l'examen final.
Criteris d'avaluació Es realitzarà un treball sobre un llibre que es recomenarà als alumnes. Es valorarà la claredat expositiva i

la comprensió dels conceptes. La recensió s'haurà d'entregar abans de l'examen final del mes de febrer.La
no entrega de la recensió abans del febrer implicarà que no es podrà recuperar el percentatge de la nota que
implica.

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

Resolució de les pràctiques

Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Informes o memòries de pràctiques (No recuperable)
Descripció Es resoldran les pràctiques que siguin posades als alumnes per via de Campus Extens.
Criteris d'avaluació S'hauran de resoldre les pràctiques que s'hauran d'entregar numerades abans de l'examen final del mes de

febrer. La no entrega de les pràctiques abans del febrer implicarà que no es podrà recuperar el percentatge
de la nota que implica.

Percentatge de la qualificació final: 15% per l'itinerari A

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Es manejaran la bibliografia recomanada, tant per a la resolució de les pràctiques, com per la preparació de
les classes que es faran sobre la base del manual de referència de l'assignatura.

Bibliografia bàsica

1 Manual de Referència: Robles, Gregorio: Teoría del Derecho: Fundamentos de teoría comunicacional
del Derecho (4ª Edición), Civitas, Madrid, 2012, ISBN: 978-84-470-3846-6; (hi ha en preparació una
cinquena edició).

2 Recensió: Robles, Gregorio: El Derecho como texto (2ª Edición), Civitas, Madrid, 2006, ISBN
13:9788447026302.

3 Pràctiques: Capella, Juan Ramón: Fruta Prohibida. Una aproximación histórico-teorética al estudio del
Derecho y el Estado, ed. Trotta, Madrid, 2008, ISBN: 978-84-9879-013-9.
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Bibliografia complementària

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA
1) Bobbio, Norberto: Teoría general del Derecho, ed. Debate, Madrid, 1993, ISBN: 978-84-7444-473-5.
2) Bobbio, Norberto: El positivismo jurídico, ed. Debate, Madrid, 1993, ISBN: 978-84-7444-713-2.
3) Capella, Juan Ramón: Fruta Prohibida. Una aproximación histórico-teorética al estudio del Derecho y el
Estado, ed. Trotta, Madrid, 2008, ISBN: 978-84-9879-013-9.
4) Carpintero Benítez, Francisco: Historia breve del Derecho Natural, ed. COLEX, Madrid, 2000, ISBN:
978-84-7879-525-3;
5) Hervada Xiberta, Javier: Lecciones propedéuticas de Filosofía del Derecho, EUNSA, Pamplona, 2008,
ISBN: 978-84-313-2515-2;
6) Horkheimer, Max: Teoría Crítica, Amorrortu Editores, Buenos Aires, 2008, ISBN: 978-950-518-318-0;
7) Legaz Lacambra, Luis: Filosofía del Derecho, ed. Bosch, Barcelona, 1979 (5ª ed), ISBN:
978-84-7162-485-7;
8) Montoro Ballesteros, Alberto: Sistema de Teoría fundamental del Derecho, ed. Tirant lo Blanch, Valencia,
1999, ISBN: 978-84-8002-928-5;
9) Nawiasky, Hans: Teoría general del Derecho, ed. Rialp, Madrid, 1962, ISBN: 978-84-313-0064-7;
10) Recaséns Siches, Luis: Iusnaturalismos actuales comparados, Universidad Complutense de Madrid,
Madrid, 1980, ISBN: 978-84-600-2045-5;
11) Recaséns Siches, Luis: Tratado de Filosofía del Derecho, ed. Porrúa, México, 2008, ISBN:
978-970-07-6480-X;
12) Peces-Barba: Introducción a la Filosofía del Derecho, ed. Debate, Madrid, 1991, ISBN:
978-84-7444-096-6;
13) Robles: Pluralismo jurídico y relaciones intersistémicas: ensayo de teoría comunicacional del derecho,
Civitas, Madrid, 2007, ISBN: 978-84-470-2524-4.
14) Kelsen, Hans: Teoría pura del Derecho (1ª edición del autor), Trotta, Madrid, 2011, ISBN:
978-84-9879-235-5;
15) Kelsen, Hans: Teoría pura del Derecho (2ª edición del autor), Porrúa, México, 2009, ISBN:
978-970-07-7497-8;
16) Kelsen, Hans: Teoría General del Estado, ed. Coyoacán, México, 2008, ISBN: 978-970-633-234-9;
17) Romano, Santi: El ordenamiento jurídico, ed. Reus, Madrid, 2010, ISBN: 978-84-290-1639-0;

Altres recursos


