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Identificació de l'assignatura

Assignatura 20409 - Persona i Família
Crèdits 1,36 de presencials (34 hores) 4,64 de no presencials (116 hores) 6 de totals

(150 hores).
Grup Grup 2, 1S, GDRE (Campus Extens 50)
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

15:30 16:30 Dimarts 12/09/2016 13/02/2017 DA106
JovellanosFrancesca Llodrà Grimalt

francesca.llodra@uib.es 15:30 16:30 Dimecres 13/02/2017 05/06/2017 DA106
Jovellanos

Contextualització

L'assignatura troncal Persona i Família introdueix a l'estudiant a una matèria central del Dret Civil l'eix del
qual està representada per la Persona considerada en sí mateixa, en la seva dimensió familiar i en la seva
relació patrimonial.

L'estudi d'aquesta matèria es vertebra en dos blocs importants:

1) El Dret de la Persona a partir del concepte de personalitat jurídica, on s'estudia, principalment, la persona
física.

La Persona està dotada de la qualitat de la personalitat civil; adquireix la capacitat jurídica amb el naixement,
sempre que es donin els requisits que determina el codi civil i només des de llavors és un subjecte amb aptitud
per a ser titular de drets i de deures jurídics. Només qui té personalitat jurídica és titular dels anomentats
drets de la personalitat. En funció de l'edat i de la capacitat per a autogovernar-se, podrà exercitar ja sigui per
si mateix, ja sigui amb l'assistència dels seus pares o d'un curador, o per representació legal, aquests drets i
obligacions del què n'és titular.

Les institucions protectores, com a son la pàtria potestat, la tutela judicial i administrativa en casos de
desemparament; la guarda i la curatela.

2) El Dret de Família constitueix l'altre bloc de l'assignatura. És el conjunt d'institucions jurídiques que regulen
les relaciones personals i patrimonials entre els membres de la família i la relació amb tercers.

Las principals institucions que en aquest àmbit s'estudien són: el parentesc; la institució del matrimoni, que
a partir de la seva celebració origina un conjunt de relaciones tant personals, com patrimonials, com són
les càrregues del matrimoni i el règim econòmic com a sistema de canalitzar-les; les situacions de crisi que
desemboquen en la separació judicial o en la dissolució del vincle per divorci; així com las causes que poden
originar nul·litat del matrimoni que constata que mai ha existit. Com també els seus efectes.
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Una altra part que es matèria d'estudi se centra en la convivència More uxorio i les seves conseqüències
jurídiques.

La Filiació que és font d'obligacions; la seva determinació i classes: matrimonial, no matrimonial I adoptiva.

El coneixement i assimilació d'aquesta matèria és fonamental per a l'estudiant, com a element bàsic de els
estudis de Dret. La Persona és el subjecte sobre el qual discorre el Dret civil, des del seu naixement, de les
seves relaciones familiars i amb tercers, la seva activitat econòmica, tant com subjecte de drets reals, com en el
tràfic jurídic assumint posiciones tant creditícies com deutores; fins i tot més enllà de la seva mort, mitjançant
la successió hereditària.

Requisits

.

Recomanables
Tenir superades les assignatures Fonts del Dret I i Fonts del Dret II.

Competències

.

Específiques
* [2] Coneixements jurídics bàsics.
* [4] Fonts instrumentals. En aquesta assignatura, es perseguirà iniciar a l'estudiant en la capacitat per a

buscar jurisprudència sobre un tema o assumpte concret..
* [6.2] Comprensió i anàlisi de textos jurídics: textos judicials. En aquesta assignatura, es perseguirà iniciar

a l'estudiant en la capacitat per a comparar i comentar sentències.
* [8] Comunicació. En aquesta assignatura, es perseguirà formar a l'estudiant en l'exposició escrita i neutral..

Genèriques
* [15] Maneig TIC..

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. La persona; començament i fi de la personalitat.
2. Drets de la personalitat.
3. Estat civil. Registre Civil.

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


Guia docent

Any acadèmic 2016-17
Assignatura 20409 - Persona i Família
Grup Grup 2, 1S, GDRE
Guia docent O
Idioma Català

3 / 7

Data de publicació: 20/07/2016
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 1303:36 de 29/06/2017

4. La protecció de menors. La incapacitat. La representació legal.
5. La representació voluntària.
6. La "família" i les obligacions familiars.
7. El matrimoni: celebració, efectes personals i patrimonials; i les crisis matrimonials.
8. Situacions convivencials.
9. La filiació i la pàtria potestat.

Metodologia docent

Aquesta és una assignatura 'Campus Extens 50', cosa que significa que la professora posa a la disposició de
l'alumne un espai virtual en el qual s'indica el desenvolupament de les classes, on hi haurà material d'estudi i
consulta i l'alumne podrà comunicar-se electrònicament amb la professora.

Activitats de treball presencial

Modalitat Nom Tip. agr. Descripció Hores

Classes teòriques Classe magistral Grup gran (G) Classes expositives per part de la professora. Explicació dels
continguts del curs.

18

Classes pràctiques Seminaris o
pràctiques

Grup mitjà (M) Principals activitats que es poden realitzar en els seminaris en
funció del desenvolupament del curs: Activitats de seguiment
i complement de l'estudi.

L'assistència i la participació activa en les classes pràctiques
(per mitjà d'intervencions i entrega de les activitats) i amb
suficiència, es podran tenir en compte per millorar la nota del/
ls exàmens aprovats fins a un 20%.

Procediment:

* Es qualcularà la nota del/ls exàmens sobre
100% (per ejemple: 30% en el primer parcial i
35% en el segon parcial: 65% (un 6,5 sobre 10).

* Es qualcularà la nota de les pràctiques que
tenguin la suficiència per ser avaluades. Per
exemple: 18%.

* En aquest cas, es valorarà si la nota és superior
mantenint només el resultat dels exàmens
(65%) o si la nota és superior considerant que
els exàmens són sobre 80% i sumant el % de
nota pràctica. En el nostre exemple: El 65%
sobre 80% seria un 52% sobre 80% i sumant
el 18% seria un 70% de nota final (un 7 sobre
10), per tant, el resultat final seria el major: el
70% enfront del 65% obtingut només amb els
exàmens.

L'execució de la pràctica relacionarà el treball individual i la
matèria teòrica explicada en classe.

10
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Modalitat Nom Tip. agr. Descripció Hores

Avaluació Examen final
o segon parcial
(Família)

Grup gran (G) L' examen final abraça Dret de família (temes 6, 7, 8 i 9),
de manera que exclou la matèria objecte de l'examen parcial
(Dret de persona), si el parcial s'ha aprovat.

Modalitat: Examen tipus test sobre Dret de Famíla (50% de
la nota final).

* Test de 4 o 5 opcions o respostes possibles.
* Les respostes errònies descompten 1/4 del valor

de la pregunta.
* Les preguntes no contestades tenen una

incidència negativa en la valoració global dels
coneixements.

* És un Test que incorpora la possibilitat que
l'estudiant expliqui la seva resposta o la
justifiqui, de manera que així pugui millorar la
puntuació i salvar a vegades el descompte per
resposta errònia.

3

Avaluació Examen parcial
(Persona)

Grup gran (G) Examen test de continguts bàsics de Dret de Persona (50% de
la nota final) -temes 1, 2, 3, 4 i 5-.

Modalitat: Examen tipus test sobre Dret de Persona (50% de
la nota final).

* Test de 4 o 5 opcions o respostes possibles.
* Les respostes errònies descompten entre 1/3 o

1/4 del valor de la pregunta.
* Les preguntes no contestades tenen una

incidència negativa en la valoració global dels
coneixements.

* És un Test que incorpora la possibilitat que
l'estudiant expliqui la seva resposta o la
justifiqui, de manera que així pugui millorar la
puntuació i salvar a vegades el descompte per
resposta errònia.

L'examen parcial elimina matèria, si s'aprova.

L'examen és recuperable com "examen global" (que suma
el parcial de Persona i el final de Família en únic exàmen).
En els casos que s'hagi de recuperar el parcial, es ferà el
dia de realització de l'examen final de Família, baix el nom
d'"examen global", amb un valor del 100% de la nota.

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
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Modalitat Nom Descripció Hores

Estudi i treball
autònom individual

Lectura, escriptura i
estudi.

Preparació dels examens i d'activitats. Assitència a classes pràctiques i
realització correcte d'activitats.

116

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 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.

L'estudiant podrà seguir el cronograma de la pàgina de l'assignatura per veure el desenvolupament dels
continguts.

Seminaris o pràctiques

Modalitat Classes pràctiques
Tècnica Altres procediments (no recuperable)
Descripció Principals activitats que es poden realitzar en els seminaris en funció del desenvolupament del curs:

Activitats de seguiment i complement de l'estudi. L'assistència i la participació activa en les classes
pràctiques (per mitjà d'intervencions i entrega de les activitats) i amb suficiència, es podran tenir en compte
per millorar la nota del/ls exàmens aprovats fins a un 20%. Procediment: *Es qualcularà la nota del/ls
exàmens sobre 100% (per ejemple: 30% en el primer parcial i 35% en el segon parcial: 65% (un 6,5 sobre
10).*Es qualcularà la nota de les pràctiques que tenguin la suficiència per ser avaluades. Per exemple:
18%.*En aquest cas, es valorarà si la nota és superior mantenint només el resultat dels exàmens (65%) o si
la nota és superior considerant que els exàmens són sobre 80% i sumant el % de nota pràctica. En el nostre
exemple: El 65% sobre 80% seria un 52% sobre 80% i sumant el 18% seria un 70% de nota final (un 7
sobre 10), per tant, el resultat final seria el major: el 70% enfront del 65% obtingut només amb els exàmens.
L'execució de la pràctica relacionarà el treball individual i la matèria teòrica explicada en classe.

Criteris d'avaluació L'assistència i la participació activa en les classes pràctiques (per mitjà d'intervencions i entrega de les activitats)
i amb suficiència, es podran tenir en compte per millorar la nota del/ls exàmens aprovats fins a un 20%.

Procediment:

* Es qualcularà la nota del/ls exàmens sobre 100% (per exemple: 30% en el primer parcial
i 35% en el segon parcial: 65% (un 6,5 sobre 10).

* Es qualcularà la nota de les pràctiques que tenguin la suficiència per ser avaluades. Per
exemple: 18%.

* En aquest cas, es valorarà si la nota és superior mantenint només el resultat dels exàmens
(65%) o si la nota és superior considerant que els exàmens són sobre 80% i sumant el
% de nota pràctica. En el nostre exemple: El 65% sobre 80% seria un 52% sobre 80%
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i sumant el 18% seria un 70% de nota final (un 7 sobre 10), per tant, el resultat final
seria el major: el 70% enfront del 65% obtingut només amb els exàmens.

Percentatge de la qualificació final: 0%

Examen final o segon parcial (Família)

Modalitat Avaluació
Tècnica Proves objectives (recuperable)
Descripció L' examen final abraça Dret de família (temes 6, 7, 8 i 9), de manera que exclou la matèria objecte de

l'examen parcial (Dret de persona), si el parcial s'ha aprovat. Modalitat: Examen tipus test sobre Dret
de Famíla (50% de la nota final). *Test de 4 o 5 opcions o respostes possibles.*Les respostes errònies
descompten 1/4 del valor de la pregunta.*Les preguntes no contestades tenen una incidència negativa en la
valoració global dels coneixements.*És un Test que incorpora la possibilitat que l'estudiant expliqui la seva
resposta o la justifiqui, de manera que així pugui millorar la puntuació i salvar a vegades el descompte per
resposta errònia.

Criteris d'avaluació Val un 50% de la nota.

Compren la part de Dret de família (temes 6, 7, 8 i 9).

Examen test amb possibilitat de reflexionar, aclarir o justificar la resposta.

No es podrà tenir cap tipus de material, codis, lleis, apunts, etc.

Per poder-se sumar als altres percentatges s'ha d'obtenir un mínim d'un 25% de nota final en aquest examen.

Recuperable al periode extraordinàri de juliol.

Percentatge de la qualificació final: 50% amb qualificació mínima 5

Examen parcial (Persona)

Modalitat Avaluació
Tècnica Proves objectives (recuperable)
Descripció Examen test de continguts bàsics de Dret de Persona (50% de la nota final) -temes 1, 2, 3, 4 i 5-. Modalitat:

Examen tipus test sobre Dret de Persona (50% de la nota final). *Test de 4 o 5 opcions o respostes
possibles.*Les respostes errònies descompten entre 1/3 o 1/4 del valor de la pregunta.*Les preguntes no
contestades tenen una incidència negativa en la valoració global dels coneixements.*És un Test que incorpora
la possibilitat que l'estudiant expliqui la seva resposta o la justifiqui, de manera que així pugui millorar la
puntuació i salvar a vegades el descompte per resposta errònia. L'examen parcial elimina matèria, si s'aprova.
L'examen és recuperable com "examen global" (que suma el parcial de Persona i el final de Família en únic
exàmen). En els casos que s'hagi de recuperar el parcial, es ferà el dia de realització de l'examen final de
Família, baix el nom d'"examen global", amb un valor del 100% de la nota.

Criteris d'avaluació Val un 50% de la nota.

Compren part de la matèria del curs, la de Dret de Persona (1, 2, 3, 4, 5), la qual, si l'examen s'aprova, ja no
es torna a evaluar per examen.

Examen test amb possibilitat de reflexionar, aclarir o justificar la resposta.

No es podrà tenir cap tipus de material, codis, lleis, apunts, etc.

Per poder-se sumar als altres percentatges s'ha d'obtenir un mínim d'un 25% de nota final en aquest examen.
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Recuperable en cas de suspendre amb el final (amb el nom d'examen global) a periode ordinari de juny i a
l'extraordinari de juliol.

Percentatge de la qualificació final: 50% amb qualificació mínima 5

Recursos, bibliografia i documentació complementària

És important disposar d'un Codi Civil actualitzat i d'una Compilació del Dret civil de les Illes Balears.

Poden consultar un CC consolidat a:
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1889-4763&tn=1&vd=&p=19881207&acc=Elegir

Respecte a la resta de normativa necessària, s'anirà indicant durant el curs.

Bibliografia complementària

En relació amb el Dret civil espanyol:
Díez-Picazo, Luis otros:
- Sistema de Derecho civil Volumen I Introducción. Editorial: Tecnos. Colección: Biblioteca Universitaria.
Sempre darrera edició.
- Sistema de Derecho Civil. Volumen IV (Tomo 1) Derecho de Familia. Biblioteca Universitaria de Editorial
Tecnos. Sempre darrera edició.


