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Identificació de l'assignatura

Assignatura / Grup 20405 - Dret Internacional Públic / 3
Titulació Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Dret - Primer curs

Grau de Dret - Primer curs
Crèdits 6
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 / Edifici

Pau De Vilchez Moragues

(Responsable)
pau.devilchez@uib.eu

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

Contextualització

Es tracta d'una assignatura de formació bàsica, dins del mòdul introductori, que té com a objectiu donar a
conèixer les nocions bàsiques del sistema jurídic internacional. Aquest coneixement és imprescindible en
l'actual configuració mundial globalitzada, en la qual les polítiques i les legislacions estatals estan en gran
part determinades o condicionades per les normes i les obligacions internacionals. Entre els seus continguts
principals es troben: els trets de la societat internacional i de la seva organització principal, l'ONU; les fonts del
dret internacional i els mecanismes d'aplicació de les seves normes; l'estatut jurídico-internacional de l'estat
i els principis que regeixen les relacions entre estats.

Requisits

Anglès intermedi.

Competències

Específiques
* [2] Coneixements jurídics bàsics. Conèixer i comprendre els principis, institucions, normes i conceptes

jurídics bàsics, incloent la seva gènesi. .
* [4] Fonts instrumentals. En aquesta assignatura l'estudiant coneixerà les bases documentals existents en

els llocs web de les Nacions Unides i d'altres, i aprendrà a manejar-les. .

http://www.uib.cat/personal/ABjIyNzgyNA
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* [5] Sistema de fonts. En aquesta assignatura s'ensenyarà l'estudiant a reconèixer les diferents fonts de
normes i obligacions internacionals i relacionar-les amb el Dret intern. .

* [6] Comprensió i anàlisi de textos jurídics; en aquesta assignatura, anàlisi i interpretació de textos legals
i jurisprudencials internacionals. .

* [8] Comunicació. .

Genèriques
* Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant haurà d'assolir en finalitzar el grau a la següent

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

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. L’estat, la societat internacional i el seu ordenament jurídic
2. La formació i l’aplicació de les normes i obligacions internacionals
3. La responsabilitat internacional de l’estat
4. La regulació de l’estatut internacional de l’estat i de les seves competències
5. El DI dels drets humans, el DI humanitari i la responsabilitat penal internacional
6. Els principis i mecanismes encaminats a la garantia de la pau i la seguretat

Metodologia docent

Aquesta és una assignatura 'Campus Extens 50', la qual cosa significa, d'una banda, que té una menor
presencialitat, i d'una altra, que el professor posa a disposició de l'alumnat un espai virtual on es
desenvoluparan activitats, hi haurà material d'estudi i consulta i l'alumnat podrà comunicar-se electrònicament
amb el professor.

Activitats de treball presencial (1,32 crèdits, 33 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-s'hi
activitats teoricopràctiques que siguin adequades al nombre
d'alumnes de la classe.

16.5

Classes pràctiques Seminaris pràctics Grup mitjà (M) En aquestes classes s'analitzaran casos reals o inventats
en relacó amb l'assignatura que permetin comprendre i
mobilitzar els coneixements teòrics impartits. La particiàció
activa de l'alumnat és indispensable per a la seva qualificació.
No basta amb la mera presència.

11.5

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

Avaluació Examen parcial Grup gran (G) Examen de tipus test. 2

Avaluació Examen Final Grup gran (G) L'examen final de l'assignatura serà tipus test. 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 Aula Digital.

Activitats de treball no presencial (4,68 crèdits, 117 hores)

Modalitat Nom Descripció Hores

Estudi i treball
autònom individual

Qüestionaris en línia Es plantejaran diversos qüestionaris al llarg del curs que s'hauran d'anar
resolent.

12

Estudi i treball
autònom individual
o en grup

Preparació dels casos per a
les classes pràctiques

Les classes pràctiques estan enfocades a la participació directa dels alumnes.
Per tal de garantir l'utilitat d'aquestes classes, i la seva participació, els
alumnes hauran de preparar a casa els casos pràctics plantejats pel professor.
La particiàció activa de l'alumnat és indispensable per a la seva qualificació.
No basta amb la mera presència.

30

Estudi i treball
autònom individual
o en grup

Treball personal Estudi, lectura i preparació de les classes. 75

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 cas que un alumne no pugui fer una activitat no recuperable per una causa extraordinàriament
greu i totalment imprevisible, podrà comunicar-ho al més aviat possible al professor per què
aquest valori la viabilitat de mesures alternatives.
- 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.

- Els exercicis poden comentar-se amb els companys, però la seva elaboració i redacció han de ser estrictament
personals. En cas de trobar-se 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” en la nota final de
l'assignatura. Igualment es considerà frau, amb les mateixes conseqüències, fer passar per propis textos aliens,



Guia docent

Any acadèmic 2018-19
Assignatura 20405 - Dret Internacional Públic
Grup Grup 3

4 / 6

Data de publicació: 18/06/2018
Abans d'imprimir aquest document, pensau bé si és necessari fer-ho. El medi ambient és cosa de tothom.
©2018 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 1320:00 de 25/02/2019

extrets, per exemple, d’Internet (es recomana llegir el document "Google: cómo usarlo y cómo no usarlo en
el grado de Derecho").

- Per a poder optar al 25% de la nota, que deriva dels exercicis pràctics (qüestionaris i seminaris pràctics), és
indispensable haver efectuat al menys un 75% del conjunt d'aquests exercicis (és a dir, del total de qüestionaris
més els seminaris pràctics). Pel que fa al seminaris pràctics, la particiàció activa de l'alumnat és indispensable
per a la seva qualificació. No basta amb la mera presència.

- El professor es reserva la facultat de condicionar la qualificació d'un exercici a la realització d'una entrevista
amb l'estudiant destinada a comprovar l'autoria efectiva de l'exercici.

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".

Classes teòriques

Modalitat Classes teòriques
Tècnica Tècniques d'observació (no recuperable)
Descripció En aquestes classes es presentaran i explicaran els principals continguts de l'assignatura; també podran

desenvolupar-s'hi activitats teoricopràctiques que siguin adequades al nombre d'alumnes de la classe.
Criteris d'avaluació L'avaluació de la participació a les classes teòriques s'agregarà a aquella realitzada a les pràctiques.

Percentatge de la qualificació final: 0%

Seminaris pràctics

Modalitat Classes pràctiques
Tècnica Tècniques d'observació (no recuperable)
Descripció En aquestes classes s'analitzaran casos reals o inventats en relacó amb l'assignatura que permetin comprendre

i mobilitzar els coneixements teòrics impartits. La particiàció activa de l'alumnat és indispensable per a la
seva qualificació. No basta amb la mera presència.

Criteris d'avaluació Per a l'avaluació de la participació es tindrà en compte la quantitat i qualitat de les intervencions de l'estudiant
a les classes, tant pràctiques com teòriques.

L'alumnat haurà de preparar a casa els casos que s'analitzaran als seminaris pràctics, sovint acompanyats de
preguntes per a guiar el treball dels i les estudiants.

Serà necessari haver efectuat un 75% del conjunt dels exercicis diferents als exàmens (és a dir, dels qüestionaris
i dels seminaris) per a que compti aquesta nota. La participació dels estudiants és indispenable per a puntuar-los
en aquesta activitat. De no fer-ho, obtindran un 0 i no podran optar al 25% de la nota relatiu als exercicis pràctics

Percentatge de la qualificació final: 13%

https://seu.uib.cat/fou/acord/12741/


Guia docent

Any acadèmic 2018-19
Assignatura 20405 - Dret Internacional Públic
Grup Grup 3

5 / 6

Data de publicació: 18/06/2018
Abans d'imprimir aquest document, pensau bé si és necessari fer-ho. El medi ambient és cosa de tothom.
©2018 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 1320:00 de 25/02/2019

Examen parcial

Modalitat Avaluació
Tècnica Proves objectives (recuperable)
Descripció Examen de tipus test.
Criteris d'avaluació L'examen parcial serà tipus test. És imprescindible haver-se presentat, respost i entregat l'examen parcial per a

poder realitzar l'examen final i aprovar l'assignatura el mes de juny.

Recuperació només al periode extraordinari.

Percentatge de la qualificació final: 30%

Examen Final

Modalitat Avaluació
Tècnica Proves objectives (recuperable)
Descripció L'examen final de l'assignatura serà tipus test.
Criteris d'avaluació L'examen final de l'assignatura serà tipus test.

La nota de l'examen final haurà de ser com a mínim de 4 per aprovar l'assignatura a la convocatòria de juny.

Recuperació només al periode extraordinari.

Percentatge de la qualificació final: 45% amb qualificació mínima 4

Qüestionaris en línia

Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Proves de resposta breu (recuperable)
Descripció Es plantejaran diversos qüestionaris al llarg del curs que s'hauran d'anar resolent.
Criteris d'avaluació Es realitzaran diversos qüestionaris al llarg del semestre. Serà necessari haver efectuat un 75% del conjunt dels

exercicis diferents als examens (és a dir, dels qüestionaris i dels seminaris) per a que compti aquesta nota.

Recuperació només al període extraordinari.

Percentatge de la qualificació final: 12%

Preparació dels casos per a les classes pràctiques

Modalitat Estudi i treball autònom individual o en grup
Tècnica Tècniques d'observació (no recuperable)
Descripció Les classes pràctiques estan enfocades a la participació directa dels alumnes. Per tal de garantir l'utilitat

d'aquestes classes, i la seva participació, els alumnes hauran de preparar a casa els casos pràctics plantejats
pel professor. La particiàció activa de l'alumnat és indispensable per a la seva qualificació. No basta amb la
mera presència.

Criteris d'avaluació L'alumnat haurà de preparar a casa els casos que s'analitzaran als seminaris pràctics, sovint acompanyats de
preguntes per a guiar el treball dels i les estudiants.
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Serà necessari haver efectuat un 75% del conjunt dels treballs no presencials demanats (és a dir, dels qüestionaris
i dels seminaris) per a que compti aquesta nota. La participació dels estudiants és indispenable per a puntuar-los
en aquesta activitat. De no fer-ho, obtindran un 0 i no podran optar al 25% de la nota relatiu als exercicis pràctics

Percentatge de la qualificació final: 0%

Recursos, bibliografia i documentació complementària

És imprescindible manejar els textos jurídics internacionals tant per a la comprensió i l'estudi dels
coneixements teòrics com dels pràctics. El professor proporcionarà a l'alumnat els textos bàsics, que es podran
consultar on-line a través de la pàgina de l'assignatura. L'alumnat podrà trobar també aquests textos en codis
de legislació internacional, però hauria de comprovar que es tracta d'edicions actualitzades.

El professor presentarà els materials docents corresponents al programa de l'assignatura, però això no exclou
la consulta i estudi de manuals de dret internacional públic.

Bibliografia complementària

Qualsevol dels següents manuals, en una edició actualitzada, és adequat per preparar l'assignatura.
Manuals més extensos, per aprofundir més en la matèria:
- Díez de Velasco, M., i d'altres: Instituciones del Derecho Internacional Público. Ed. Tecnos.
- Casanovas, O. i d'altres: Compendio de Derecho Internacional Público. Ed. Tecnos.
Manuals més sintètics:
- Fernández Tomás, A., i d'altres: Lecciones de Derecho internacional público. Ed. Tirant lo Blanch.
- Jiménez Piernas, C., i d'altres: Introducción al Derecho internacional público. Práctica de España y de la
Unión Europea. Ed. Tecnos.

Altres recursos

Lloc web de l'assignatura en Campus Extens
Lloc web de les Nacions Unides
Lloc Web del Comitè Internacional de la Creu Roja
Secció internacional dels mitjans de comunicació


