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Identificació de l'assignatura

Assignatura / Grup 20400 - Nocions Bàsiques de Dret / 2
Titulació Grau d'Administració d'Empreses - Primer curs

Grau de Turisme - Primer curs
Grau de Dret - Primer curs
Grau de Relacions Laborals - Primer curs
Grau de Geografia - Primer curs
Grau d'Economia - Primer curs
Doble titulació: grau d'Economia i grau de Turisme - Primer curs

Crèdits 6
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 / Edifici

12:00 13:00 Dilluns 10/09/2018 05/09/2019 DA 108 Edifici
Jovellanos

12:00 13:00 Dimecres 10/09/2018 05/09/2019 DA 108 Edifici
Jovellanos

Pedro Grimalt Servera

(Responsable)
pedro.grimalt@uib.es

12:00 13:00 Dimarts 10/09/2018 05/09/2019 DA 108 Edifici
Jovellanos

Paula Casadesus Ripoll
paula.casadesus@uib.es

Cal concertar cita prèvia amb el/la professor/a per a fer una tutoria

Contextualització

Aquesta assignatura és una matèria bàsica que és comuna als graus d'Administració i Direcció d'Empreses,
Economia, Turisme, Geografia i Dret. La seva funció és oferir una visió panoràmica de la regulació jurídica de
la vida quotidiana; es tractarà d'una espècie de 'passejada guiada' pel Dret . Servirà, per als alumnes del grau
de Dret, per a tenir una visió prèvia i general de tot allò que, al llarg de la carrera, veuran en més profunditat.
Per als restants alumnes, permetrà que coneguin els principis i conceptes bàsics del Dret, que inevitablement
afecten al seu camp d'estudi: l'empresa, el turisme, l'economia o el territori.

Requisits

http://www.uib.cat/personal/AAzM1OQ
http://www.uib.cat/personal/ABjI3OTg3Mg
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Competències

Específiques
* Conèixer i comprendre, en el seu nivell més bàsic i general, les més importants nocions, institucions

i principis jurídics". (GEO: CE-2. Adquirir un coneixement bàsic i comprensiu de la relació entre els
diversos enfocaments de la disciplina, inclosos els relacionats amb els camps epistemològics més amplis de
les ciències naturals, les ciències econòmiques i jurídiques i les humanitats. ECO: CE3. Aportar racionalitat
a l'anàlisi i a la descripció de qualsevol aspecte de la realitat econòmica. ADE: CE2.1.8. Conèixer a un
nivell bàsic aquells elements de l'ordenament jurídic que permetin incloure aquesta dimensió en l'anàlisi
de l'empresa i el seu entorn. TUR: CE-2. Adquirir un coneixement bàsic i comprensiu de la relació entre els
diversos enfocaments que té el turisme, inclosos els relacionats amb els camps epistemològics més amplis
de les ciències naturals, les ciències econòmiques i jurídiques i les humanitats. DER: 2. Coneixements
jurídics bàsics. Conèixer i comprendre els principis, institucions, normes i conceptes jurídics bàsics,
incloent la seva gènesi. .

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 Dret i les seves fonts
2. La Constitució i els principis democràtics
3. L'organització de l'Estat. Les Administracions Públiques
4. L'entorn internacional; la cultura de la pau; immigració i estrangeria
5. La persona. La família i l'herència
6. Els drets humans; igualtat entre homes i dones; la discapacitat
7. El Dret Penal
8. El sistema tributari
9. Els contractes. Els béns. L'activitat empresarial. Les relacions laborals
10. L'Administració de Justícia

Metodologia docent

Aquesta és una assignatura "Campus Extens 50", el que significa, d'una banda, que té una menor presencialitat
i, d'altra, que els professors posaran a disposició de l'alumnat un espai virtual en el qual es desenvoluparan

http://estudis.uib.cat/ca/grau/comp_basiques/
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activitats i on hi haurà també material d'estudi i consulta i l'alumnat podrà comunicar-se electrònicament amb
els professors

Activitats de treball presencial (1,3 crèdits, 32,5 hores)

Modalitat Nom Tip. agr. Descripció Hores

Classes teòriques Classes teòriques 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 del curs

22

Classes pràctiques Classes pràctiques Grup mitjà (M) Als grupos mitjans es realitzaran activitats pràctiques
orientades a la comprensió dels continguts propis de Nocions
Bàsiques i a la adquisició de les competències assumides per
aquesta l'assignatura

8

Avaluació Examen final Grup gran (G) Examen final. Les preguntes de l'examen tindran com a
principal funció determinar el grau de comprensió dels
contiguts/conceptes essencials de l'assignatura

2

Avaluació Prova de conceptes
essencials

Grup gran (G) Durant el curs es destacaran 25 conceptes que han de ser
coneguts i ben compresos per qualsevol jurista. A efectes
d'aquesta assignatura, es tracta de que siguin coneguts i
s'emprin correctament, ja que els mateixos es desenvoluparan
en més profunditat a altres assignatures.

0.5

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 Aula Digital.

Activitats de treball no presencial (4,7 crèdits, 117,5 hores)

Modalitat Nom Descripció Hores

Estudi i treball
autònom individual

Preparació de les activitats
de treball presencial

1. Lectura i preparació de les classes teòriques

2. Lectura i preparació de les classes pràctiques

3. Estudi de la prova de conceptes essencials

4. Estudi de l'examen final

82.5

Estudi i treball
autònom individual

Prova no presencial Aquest treball té com a principal funció potenciar l'estudi autònom d'una
part de l'assignatura i treballar les competències de Nocions Bàsiques.

35
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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

L'article 29 del Reglament Acadèmic regula la coincidència de dates amb altres exàmens als períodes
d’avaluació complementària i extraordinària

L'article 30 de Reglament Acadèmic regula la absència dels alumnes en qualsevol prova d’avaluació

El Reglament Acadèmic es pot consultar a https://seu.uib.cat/fou/acord/12741/

Frau en elements d'avaluació
D’acord amb l’article 33 del Reglament acadèmic, "amb independència del procediment disciplinari que
es pugui seguir contra l’estudiant infractor, la realització demostradorament fraudulenta d’algun dels
elements d’avaluació inclosos en guies docents de les assignatures comportarà, a criteri del professor, una
menysvaloració en la seva qualificació que pot suposar la qualificació de «suspens 0» a l’avaluació anual de
l’assignatura".

Examen final

Modalitat Avaluació
Tècnica Altres procediments (recuperable)
Descripció Examen final. Les preguntes de l'examen tindran com a principal funció determinar el grau de comprensió

dels contiguts/conceptes essencials de l'assignatura
Criteris d'avaluació L’examen final tindrà una duració de dues hores.

Per poder aprovar l’assignatura és indispensable obtenir un 5 sobre 10 a l’examen final (o un 25 sobre 50, si
l'examen final es valora sobre 50 als efectes de facilitar el càlcul de la nota final de l’assignatura).

L’examen final consistirà en preguntes de relacionar conceptes i preguntes on s’haurà d’assenyalar l’alternativa
correcta.

No es podrà emprar cap tipus de material per realirzar l'examen final. Tampoc, òbviament, es podrà emprar
cap tipus de dispositiu.

Preguntes d'assenyalar l'alternativa correcta:

* Hi haurà 30 preguntes amb dues alternatives, que suposaran el 60% de la nota de
l'examen final

* Si la puntuació de l’examen final es calcula sobre 50 (que és el pes d’aquest examen
final sobre la nota final de l’assignatura): cada pregunta ben contestada sumarà un punt;
cada pregunta mal contestada restarà un punt; i les preguntes no contestades, ni sumaran
ni restaran. La nota conjunta d'aquestes 30 preguntes no podrà ser menys de zero

https://seu.uib.cat/fou/acord/12741/
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* Les preguntes podran consistir en un cas simple; per tant, les preguntes no només seran
conceptuals, sinó també de comprensió de la matèria explicada durant el curs

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

Prova de conceptes essencials

Modalitat Avaluació
Tècnica Proves de resposta breu (recuperable)
Descripció Durant el curs es destacaran 25 conceptes que han de ser coneguts i ben compresos per qualsevol jurista. A

efectes d'aquesta assignatura, es tracta de que siguin coneguts i s'emprin correctament, ja que els mateixos es
desenvoluparan en més profunditat a altres assignatures.

Criteris d'avaluació La prova de conceptes essencials tindrà una duració de 30 minuts.

Per poder aprovar l’assignatura és indispensable obtenir un 5 sobre 10 de la prova de conceptes essencials (o
un 10 sobre 20, si la prova es valora sobre 20 als efectes de facilitar el càlcul de la nota final de l’assignatura).

Si la nota es calcula sobre 20, cada resposta correcta sumarà 0.8 punts; cada resposta incorrecta restarà 0.8
punts. Les preguntes no contestades, ni restaran ni sumaran.

A la prova de conceptes essencials es proposaran 25 definicions: la prova consistirà en determinar quin és el
concepte que es correspon amb la definició proposada. No s’admetrà com a resposta correcta l’ús de «conceptes
parcials» o de «conceptes semblants». S’ha de contestar el concepte adequat amb tota la seva integritat.

No es podrà emprar cap tipus de material per realirzar l'examen final. Tampoc, òbviament, es podrà emprar
cap tipus de dispositiu.

Es tracta d’una prova recuperable, però, donades les peculiaritats de la recuperació (tant la prova inicial com la
prova de recuperació tindran les mateixes preguntes), també serà una prova millorable. Vist que la prova dels
conceptes essencials es farà durant el curs, si un o una de vosaltres ha aprovat la prova de conceptes essencials,
però vol millorar la nota de la primera prova feta, pot renunciar a ella i tornar a fer la prova de conceptes
essencials, tant al període d’avaluació complementari com al període d’avaluació extraordinari. La recuperació
o millora d’aquesta prova, si escau, es fa juntament amb l’examen final. La nota que es tindrà en compte serà
la nota de la darrera de les proves fetes, tant si és millor com si és pitjor que la primera o, arribat el cas, que
la segona.

Percentatge de la qualificació final: 20% amb qualificació mínima 5

Prova no presencial

Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Altres procediments (no recuperable)
Descripció Aquest treball té com a principal funció potenciar l'estudi autònom d'una part de l'assignatura i treballar les

competències de Nocions Bàsiques.
Criteris d'avaluació .

Aquesta prova suposarà el 30% de la nota final. Es tracta d’una activitat que s’haurà de lliurar per l’Aula Digital.
La prova tindrà 30 preguntes on s’haurà d’assenyalar la resposta correcta. Les preguntes versaran sobre temes
o qüestions que no s’explicaran a classe. L’alumnat disposarà dels textos adequats (lleis, sentències, etc.) per
poder respondre a totes les preguntes.

Aquesta prova es valorarà sobre 30. Cada resposta correcta es valorarà amb 1 punt. Cada resposta incorrecta
restarà 2 punts. Cada pregunta deixada sense contestar restarà un punt.

La nota de la prova no presencial no podrà ser menys de zero.
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És una prova no recuperable.

Percentatge de la qualificació final: 30%

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Bibliografia bàsica

Nociones Básicas de Derecho. Colecció materials didàctics. UIB. 3ª edic (2016)

Altres recursos

A la pàgina web de l'assignatura es posaran a disposició de l'alumnat els recursos necessaris per fer el correcte
seguiment de l'assignatura


