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Identificació de l'assignatura

Nom 20441 - Dret Civil de les Illes Balears
Crèdits 1,2 de presencials (30 hores) 4,8 de no presencials (120 hores) 6 de totals (150

hores).
Grup Grup 3, 2S, GAID, GDRE (Campus Extens Illes)
Període d'impartició Segon 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

14:00 14:30 Dimecres 12/02/2018 13/07/2018 DA106Francesca Llodrà Grimalt
francesca.llodra@uib.es 16:00 16:30 Dimarts 12/02/2018 13/07/2018 DA106

Contextualització

Asignatura optativa inclosa en el mòdul de profundització de continguts del vuitè semestre del Grau. Es tracta
d'una optativa de prioritat 1.

La seva funció és, com diu el Pla d'estudis:

a) ofrecer al alumno un conocimiento más especializado y en profundidad de ciertas materias que le sirva
como incentivo, puente y
orientación de su futuro desarrollo profesional y, eventualmente, de ulteriores estudios de postgrado;

b) permitir al estudiante reforzar aquellas competencias operativas que considere oportuno.

En particular, s'estudiarà Dret civil vigent i aplicat a les Illes Balears centrant-nos en alguns punts d'interès
que no hagin estat treballats en profunditat en altres assignatures de la Branca de Dret civil del Grau.

Requisits

Recomanables
20407 - Fonts del Dret I i II
20409 - Persona i Família
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20428 - Donacions i Successions

Competències

Además de conseguir que el estudiante adquiera conocimientos jurídicos profundizados de la materia, esta
asignatura se ocupará de las competencias transversales que se especifican a continuación.

Específiques
* [12] Crítica. Ser capaz y tener la actitud de contrastar cualquier texto o información jurídica con valores

superiores y ser capaz de analizar las consecuencias políticas, sociales o económicas de una decisión
jurídica..

Genèriques
* [13] Autonomía. Ser capaz el graduado de enfrentarse a nuevos problemas y necesidades..

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

1. El proceso de formación del derecho civil de las Illes Balears.
2. El proceso codificador y compilador.
3. El Estatuto de Autonomía.
4. Las fuentes y la aplicación del derecho civil de las Illes Balears.
5. Los contratos agrarios y los derechos reales.
6. El matrimonio y sus efectos patrimoniales: las capitulaciones matrimoniales, los efectos inter
vivos y mortis causa del matrimonio.
7. El derecho de sucesiones: la sucesión legal; la sucesión testamentaria; la sucesión contractual.

Continguts temàtics
1. Procès de formació del DCIB.

2. La competència en matèria civil.
3. Sistema de fonts del DCIB i aplicació.

4. Incicències en el dret matrimonial i de parella.

5. Dret patrimonial; contractes i drets reals.

6. Dret successori de les IB.

Metodologia docent

http://estudis.uib.cat/ca/grau/comp_basiques/
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Aquesta és una assignatura 'Campus Extens illes', cosa que significa que està destinada conjuntament al grup
3 (Mallorca), 10 (Menorca) i 11 (Eivissa).

Metodologia:

Les classes teòriques, que tindran lloc a Palma, es podran seguir mitjançant un sistema de videoconferència
interactiu. Només hi ha 3 classes teòriques presencials o amb VC.

I de manera presencial, en les activitats i avaluacions que en els seminaris que la professora Llodrà realitzarà
a Palma, Alaior i a Eivissa.

En aquesta modalitat, la professora posa a la disposició dels estudiants un espai virtual en el qual
es desenvoluparan activitats, hi haurà material d'estudi i consulta i l'estudiant podrà comunicar-se
electrònicament amb ella.

L'assignatura està en un pla pilot perquè l'estudi dels continguts teòrics i el seu accés sigui semi-presencial.

Activitats de treball presencial

Modalitat Nom Tip. agr. Descripció Hores

Classes teòriques Videoconferència i
seguiment online de
l'estudi.

Grup gran (G) 3 Classes. Inici de cada mòdul (1,2,3 / 4,5/ 6). Explicació
panoràmica de la matèria.

Seguiment de l'estudi per mitjà de la plataforma Campus
Extens (tutories en comú).

18

Avaluació Seminaris
ACvPalma,
Menorca i Eivissa /
Examen final

Grup mitjà (M) Les activitats o examens que la professora planifiqui durant
el curs per a realitzar als seminaris. D'obligada realització per
seguir l'AC.

En cas de no seguir l'avaluació contínua en els seminaris, es
podrà optar a un examen teòric escrit en el periode ordinari de
juny i recuperable al juliol.

L'examen tendrà la mateixa filosofia que les activitats d'AC on
es treballa utilitzant els materials preparats per la professora.

12

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

Assimilació de continguts
teòrics i pràctics.

Estudi i preparació d'activitats o examens d'AC. I preparació de l'examen
final.

120
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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

Seminaris ACvPalma, Menorca i Eivissa / Examen final

Modalitat Avaluació
Tècnica Proves objectives (recuperable)
Descripció Les activitats o examens que la professora planifiqui durant el curs per a realitzar als seminaris. D'obligada

realització per seguir l'AC. En cas de no seguir l'avaluació contínua en els seminaris, es podrà optar a
un examen teòric escrit en el periode ordinari de juny i recuperable al juliol. L'examen tendrà la mateixa
filosofia que les activitats d'AC on es treballa utilitzant els materials preparats per la professora.

Criteris d'avaluació En cada seminari es realitzaran avaluacions obligatòries de l'assignatura si l'estudiant opte pel mode d'avaluació
contínua.

* Seran activitats relacionades amb el treball individual i d'avaluació contínua que
s'estudia online.

* La modalitat d'avaluació de cada bloc temàtic i respecte a cada seminari, es determinarà
d'acord al sistema més adient per avaluar el bloc en qüestió.

* Enlloc d'activitats, també poden ser exàmens de qualsevol tipus, normalment text o de
preguntes breus.

Per aprovar per aquesta modalitat, s'han d'aprovar els tres exercicis d'AC.

* En cas de suspendre's, es suspendrà l'assignatura en el periode ordinari, i es podrà
avaluar tota l'assignatura en la convocatòria extraordinària de Juliol.

* En cas de no poder assistir justificadament a 1 dels seminaris, es podrà recuperar,
sempre que els altres dos estiguin aprovats, a la convocatòria ordinària de Juny,
recuperable també al juliol.

En cas de no seguir l'avaluació contínua en els seminaris, es podrà optar a un examen teòric escrit amb textos,
en el periode ordinari de juny i recuperable al juliol.

Percentatge de la qualificació final: 100% amb qualificació mínima 5

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Bibliografia bàsica

* Materials que es facilitin per Campus Extens.


