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Identificació de l'assignatura

Nom 20418 - Obligacions i Contractes
Crèdits 1,24 de presencials (31 hores) 4,76 de no presencials (119 hores) 6 de totals

(150 hores).
Grup Grup 33, 1S, GAID (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

12:00 13:00 Dijous 11/09/2017 07/09/2018 DA 108Pedro Grimalt Servera
pedro.grimalt@uib.es 12:00 13:00 Dilluns 11/09/2017 07/09/2018 DA 108

Contextualització

Sobre aquesta matèria s'assenta el Dret Patrimonial, que és una part important del Dret i que abasta assignatures
com la Responsabilitat contractual i extracontractual, Els béns i la seva publicitat o Contractació mercantil.
El contingut de l'assignatura inclou l'estudi del contracte, la seva formació, eficàcia i ineficàcia, així com el
coneixement dels principals contractes civils. A més s'aprofundirà en el Dret de les obligacions i les concretes
particularitats de cadascuna d'elles.
Aquesta assignatura permetrà a l'alumne adquirir els coneixements necessaris per poder abordar l'estudi
d'altres matèries, i li proporcionarà les eines necessàries per a la redacció i interpretació dels contractes i per
a la resolució dels problemes que en la pràctica puguin derivar-se dels mateixos

Requisits

Essencials
Haver cursat Fonts del Dret 1 i Fonts del Dret 2

Competències

A més d'aconseguir que l'estudiant adquireixi els coneixements jurídics bàsics de la matèria [2], aquesta
assignatura s'ocuparà de les competències transversals que s'especifiquen a continuació.
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Específiques
* [5] Sistema de fonts. En aquesta assignatura es reforçarà la capacitat de l'estudiant de determinar l'àmbit

d'aplicació material (objectiu i subjectiu) de les lleis i, en sentit invers, de determinar què llei és aplicable,
en funció del seu àmbit d'aplicació material, a uns fets determinats..

* [6] Comprensió i anàlisi de textos jurídics. En aquesta assignatura es formarà a l'estudiant en la capacitat
d'interpretar un contracte..

* [7] Aplicació del Dret. En aquesta assignatura es formarà a l'estudiant en la capacitat per seleccionar i
obtenir els fets als quals aplicar una norma (en lloc de partir de relat de fets provats, saber preguntar,
inquirir sobre els fets i esbrinar com i qui els ha de provar)..

* [8] Comunicació. En concret, en aquesta assignatura es formarà a l'estudiant en les següents habilitats
comunicatives: a) comunicació en interès de part; b) redacció d'un contracte..

* [9] Reglamentació. A aquesta assignatura es formarà a l'estudiant en la redacció de contractes..

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. El contracte; formació; eficàcia; ineficàcia.
2. Principals contractes típics
3. Les obligacions: fonts; subjectes; objecte; circumstàncies
4. Novació i extinció de les obligacions; en particular, el pagament i els subrogats del compliment

Metodologia docent

Aquesta és una assignatura “Campus Extens 50”, la qual cosa significa, d'una banda, que té una menor
presencialitat i, per una altra, que 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 Hores

Classes teòriques Classes teòriques Grup gran (G) Abans de les classes, l'alumne disposarà de les idees bàsiques
de l'assignatura. S'entendrà que l'alumne ha llegit aquestes
idees bàsiques abans de començar les classes.
Començada la classe, es comentaran els conceptes bàsics i
es resoldran els dubtes sobre les idees bàsiques. També es
treballaran les idees bàsiques per medi de casos pràctics i
preguntes/problemes teòrics a fi de potenciar el raonament.

19

http://estudis.uib.cat/ca/grau/comp_basiques/
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Modalitat Nom Tip. agr. Descripció Hores

Classes pràctiques Classes pràctiques Grup mitjà (M) En les classes M es realitzaran activitats pràctiques per
consolidar els coneixement i competències que s'han
d'adquirir durant el curs.

10

Avaluació Examen de les
preguntes essencials

Grup gran (G) Comprensió de les idees essencials del curs. 2

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

Examen de les preguntes
essencials

Preparació de l'examen de les preguntes essencials 45

Estudi i treball
autònom individual

Preparació de les classes Lectura prèvia dels materials amb els que es faren feina a classe. 9

Estudi i treball
autònom individual

Prova de contractes Prova no presencial. La prova consistirà en 30 preguntes de vertader o
fals sobre contractes civils. Les preguntes versaran sobre qüestions no
explicades a classe.

32

Estudi i treball
autònom en grup

Cas pràctic Elaboració d'un informe o d'una demanda. 25

Estudi i treball
autònom en grup

Preparar un contracte Es tracte de preparar i presentar al professor un contracte. Es podrà fer en
grup o sol.

No suposa nota: s'ha d'exposar correctament.

8

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

INTRODUCCIÓ

En cas que un estudiant no pugui realitzar una activitat per absència, les causes justificades que originaran
la possibilitat que se li ofereixi alternativa, així com els terminis per justificar l'absència, són els que es
determinen en l'article 30 del Reglament Acadèmic.

En el cas que existeixi frau en la realització d'algun dels exercicis d'avaluació, el professor podrà qualificar
l'avaluació anual com a "suspès 0". Es considera frau d'acord al previst en l'article 33 del Reglament Acadèmic
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l'ús de qualsevol mitjà per facilitar les respostes en les proves escrites o exàmens i el plagi total o parcial en
els treballs.

Ni la prova de contractes ni el cas pràctic ni en el període d'avaluació complementari ni en l'extraordinari; per
tant, romandran amb la qualificació i pes obtinguts en el moment de la seva realització.

NOTA FINAL:

1 SUPERAR L’ASSIGNATURA.
* Una vegada que es tinguin totes les preguntes correctes de l'examen de les preguntes essencials (això

és, i si escau, una vegada millorades o recuperades, segons el cas, aquelles preguntes que no hagin estat
qualificades com a correctes), s'haurà aprovat el curs amb un 5.
* Mentre no es tinguin correctes totes les preguntes de l'examen de les preguntes essencials no es

tindrà per aprovada l'assignatura.
* Una vegada es tinguin correctes totes les preguntes de l'examen de les preguntes essencials se sumarà la

nota obtinguda a la prova de contractes i al cas pràctic.
* Tant de la prova de contractes com del cas pràctic, que seran en tot cas voluntaris a l'efecte de superar

l'assignatura, serviran per puntuar del 5.1 al 10.
* Com es dirà més endavant, cada resposta qualificada com “a recuperar” de l’examen de preguntes

essencials, a més d'haver de ser recuperada per aprovar, restarà un 4% de la nota tant de la prova de
contractes com del cas pràctic.

2 SUSPENS: Aquell alumne que no hagi millorat i recuperat totes les preguntes de la prova d'avaluació
contínua qualificades com "A millorar" i com "A recuperar" tindrà la següent nota:

* Si només li queden preguntes a millorar tindrà un 4.9. Les notes obtingudes a la prova de contractes i al
cas pràctic no es tindran en compte.

* Si li queden preguntes a recuperar, per cada pregunta "a recuperar" que no s'hagi recuperat, es restaran 0.35
dècimes sobre 5.0. Les notes obtingudes a la prova de contractes i al cas pràctic no es tindran en compte.

* Tant el cas 1 (només queden preguntes a millorar), com al cas 2 (queden preguntes a recuperar), com en el cas
que només quedi la presentació correcta del contracte recuperable, per la presentació correcta del contracte
pendent es restarà 0.5 punts: al 4.9 (en el cas 1); a la nota que surti de restar 0.35 per pregunta recuperar
pendent (en el cas 2); a 5, en el cas que només falti la presentació correcta del contracte recuperable

NO PRESENTAT: Si un alumne no fa l'examen de preguntes essencials, se'l podrà considerar com a no
presentant sempre i quan no hagi iniciat la recuperació de les preguntes d'aquesta prova.

ALGUNES OBSERVACIONS SOBRE LA PROVA DE CONTRACTES I EL CAS PRÀCTIC:

1 Són dues activitats voluntàries als efectes de superar l'assignatura.
2 La prova de contractes valdrà 3 punts sobre 10 respecte a la nota final i el cas pràctic valdrà 2 punts sobre

10 respecte a la nota final, però no serviran per aprovar l'assignatura. Són els exercicis que serviran per
determinar la nota a partir del 5. Exemples:
1 Un alumne que hagi superat les preguntes essencials i obtingui un 2 de la prova de contractes i un 1 del

cas pràctic, tindrà un 8 (5 de les preguntes essencials + 2 de la prova de contractes + 1 del cas pràctic).
2 Un alumne que hagi superat les preguntes essencials i no faci ni la prova de contractes ni el cas pràctic,

tindrà un 5 (5 de les preguntes essencials + 0 de la resta)
3 Un alumne que no hagi superat les preguntes essencials, malgrat obtingui un 3 de la prova de contractes

i un 2 del cas pràctic, tindrà l'assignatura suspesa i la seva nota es calcularà tal com s'ha exposat
anteriorment.

3 El cas pràctic es podrà fer en grup (màxim de 3 persones) o sol. El cas pràctic serà diferent en funció del
nombre de persones que facin el cas pràctic conjuntament.

4 Metodologia del cas pràctic: Preparació d'un informe o d'una demanda. Es valorarà:
1 Si s’han detectat totes les qüestions que es podien plantejar al cas (per tant, serà molt important

aconseguir delimitar correctament els fets del cas).
2 Com es resolen jurídicament les qüestions que vos heu pogut plantejar.
3 El rigor terminològic jurídic i la coherència entre els fets descoberts i l’aplicació del Dret (el rigor i la

coherència es suposen: per tant, aquí la falta de rigor i de coherència restarà).
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4 La redacció i exposició de la demanda o informe (la correcta redacció i exposició es suposen: per tant,
aquí una redacció i/o una exposició confusa o mal plantejada, restarà).

5 El professor es reserva la possibilitat de fer una breu una entrevista, que es valorarà.

Examen de les preguntes essencials

Modalitat Avaluació
Tècnica Altres procediments (recuperable)
Descripció Comprensió de les idees essencials del curs.
Criteris d'avaluació Comprensió de les idees fonamentals del curs.

Prova inicialment escrita de respostes breus.

Criteris d'avaluació. La prova d’avaluació continua presencial consistirà en una prova de 12 preguntes de
resposta breu. La prova tindrà la duració de 90 minuts. L’alumne no podrà disposar de cap tipus de material (ni
lleis, ni materials bibliogràfics, ni apunts, ni ordinadors, ni mòbils, ni tauletes, ni semblants). Les preguntes es
plantejaran com si fossin petits casos pràctics o de relacionar conceptes. La valoració de les preguntes serà:

* “Correcta”, si la resposta és correcta;
* “A millorar”, si la resposta està ben encaminada però el raonament és millorable o hi

ha qualque errada no rellevant;
* “A recuperar”, si no es contesta a la pregunta o la resposta no està bé, el raonament és

insuficient o està malament o hi ha qualque errada rellevant.
Les respostes qualificades com “A millorar” es podran millorar tant per Campus Extens com al despatx del
professor, a no ser que el professor trobi que s'hagin de millorar al despatx.

Les preguntes qualificades com “A recuperar” s'hauran de recuperar, en tot cas, al despatx del professor.

Per poder aprovar l’assignatura resulta imprescindible tenir totes les respostes correctes.

Si la resposta (o la no resposta) a una pregunta ha estat qualificada com “A millorar” o com “A recuperar”,
per poder superar l’assignatura, resultarà imprescindible haver-les millorades i haver-les recuperades totes,
respectivament, una setmana abans de tancar les actes.

En tot cas, cada pregunta qualificada com "A recuperar" suposarà restar el 4% de la nota del cas pràctic i de
la prova de contractes.

* Per exemple, si hi ha dues respostes malament i dues en blanc, es tindran quatre
preguntes "A recuperar", per tant, es restarà un 16% de la nota obtinguda tant de la
prova de contractes com del cas pràctic.

Aquells que no fessin l'examen de les preguntes essencials, podran recuperar totes les preguntes, però, es
consideraran totes les preguntes com “A recuperar”; per tant, es restarà un 60% tant de la nota del cas pràctic
i com de la prova de contractes.

Percentatge de la qualificació final: 50%

Prova de contractes

Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Altres procediments (no recuperable)
Descripció Prova no presencial. La prova consistirà en 30 preguntes de vertader o fals sobre contractes civils. Les

preguntes versaran sobre qüestions no explicades a classe.
Criteris d'avaluació Prova no presencial de 30 preguntes a contestar vertader o fals.

Les respostes correctes seran valorades amb 1 punt sobre 30.

Cada resposta errònia restarà un punt sobre 30 d'aquesta prova.

Les preguntes no contestades, ni restaran ni òbviament sumaran.
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Una vegada sumades les respostes correctes i restades les respostes incorrectes, s'haurà de restar el % referit
a l'Examen de les preguntes essencials.

Percentatge de la qualificació final: 30%

Cas pràctic

Modalitat Estudi i treball autònom en grup
Tècnica Altres procediments (no recuperable)
Descripció Elaboració d'un informe o d'una demanda.
Criteris d'avaluació Veure Introducció de l'apartat de la Guia docent: Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants.

A la nota obtinguda al cas pràctic s'haurà de restar el % referit a l'Examen de les preguntes essencials.

Percentatge de la qualificació final: 20%

Preparar un contracte

Modalitat Estudi i treball autònom en grup
Tècnica Altres procediments (recuperable)
Descripció Es tracte de preparar i presentar al professor un contracte. Es podrà fer en grup o sol. No suposa nota: s'ha

d'exposar correctament.
Criteris d'avaluació Es tracte de preparar un contracte. A principi de curs s'exposarà com s'ha de presentar el contracte. Es podrà

presentar en grups de dos o sol.

S'ha d'exposar al despatx del professor.

Per a superar l’assignatura s’ha d’exposar correctament.

Si es presenta o s’exposa malament, es podrà tornar a exposar (al menys un pic per setmana).

L’exposició correcta del contracte s'ha d'haver fet una setmana abans de tancar les actes

No suposa nota: s’han d’exposar correctament

Percentatge de la qualificació final: 0%

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Bibliografia bàsica

Qualsevol dels manuals actualitzats sobre obligacions i contractes pot servir per treballar l'assignatura.

Bibliografia complementària

No es fa cap recomanació bibliogràfica complementària. Si fos necessari, es faria durant el curs.

Altres recursos

És important treballar amb un Codi Civil actualitzat


