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Identificació de l'assignatura

Assignatura / Grup 20409 - Persona i Família / 2
Titulació Grau de Dret - Segon curs

Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Dret - Segon 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

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 tant la persona Física como
la jurídica.

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.

Junt amb la persona física, el dret crea una ficció que denomina Persona Jurídica, que són ens a qui
l'ordenament jurídic els atribueix, també,
personalitat jurídica, si complixen els requisits exigits legalment.

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.

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

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.

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

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

.

Essencials
Els requisits es poden consultar a http://estudis.uib.cat/grau/dret/GDRE-P/20409/index.html

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. .
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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

L'assignatura s'impartirà tant en català com en castellà.

Continguts temàtics
1. La persona; començament i fi de la personalitat
2. Estat civil: Registre Civil
3. Drets de la personalitat
4. La representació
5. La família i les obligacions familiars
6. El matrimoni: celebració, efectes personals i patrimonials, les crisis matrimonials
7. Situacions convivencials
8. La filiació i la pàtria potestat
9. La protecció de menors i incapaços

Metodologia docent

Aquesta és una assignatura 'Campus Extens 50'. Això suposa, per una part, que té menor presència i, per altra,
que els professors posen a disposició de l'alumnat un espai virtual en el que desenvolupar activitats, en el que
hi haurà material d'estudi i consulta i on 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) Abans de les classes, l'alumnat disposarà de les idees bàsiques
de Persona i Família. S'entendrà que l'alumnat ha llegit estes
idees bàsiques abans de començar les classes.
Començada la classe, es comentaran els conceptes bàsics i
es resoldran els dubtes sobre les idees bàsiques. Després es
desenvoluparan les idees bàsiques per mitjà de casos pràctics
i preguntes/problemes teòrics a fi de potenciar el raonament.

22

Classes pràctiques Classes pràctiques Grup mitjà (M) Principals activitats que es realitzaran en les classes
pràctiques:

* S'analitzaran i es comentaran sentències.
* S'estudiaran temes concrets que no siguin

especialment densevolupats a les classes
teòriques

* S'analitzaran casos pràctics complexos

8

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

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 prova, es tracta de que siguin coneguts i s'emprin
correctament.

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

Prova no presencial Aquest treball té com a principal funció potenciar l'estudi autònom de
l'assignatura i treballar les competències de Persona i Família

35

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

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".

https://seu.uib.cat/fou/acord/12741/
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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
del'examen final

* Si la puntuació de l’examen final es calcula sobre 50 (que és el pes d’aquest examenfinal
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

* 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 prova, es tracta de que siguin coneguts i s'emprin correctament.
Criteris d'avaluació A la prova de conceptes essencials es demanaran 25 conceptes: la prova consistirà en determinar quin és el

concepte que es correspon amb la definició proposada o amb els fets descrits a la pregunta. 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.

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 1.2
punts. Cada pregunta no contestada restarà 0.4 punts.

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
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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 de l'assignatura i treballar les

competències de Persona i Família
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.

Aquesta prova es valorarà sobre 30 i tindrà dues parts.

La primera part de la prova valdrà 20 punts sobre 30. Consistirà en 20 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 15 de les 20 preguntes. Per poder
respodre a les altres 5 preguntes, s'haurà de fer una recerca jurisprudencial.

* En relació a les preguntes de les que disposareu el material, cada resposta correcta es
valorarà amb 1 punt. Cada resposta incorrecta restarà 2 punts. Cada pregunta deixada
sense contestar restarà un punt.

* En relació a les 5 preguntes que implicaran una recerca jurisprudencial per poder
contestar-les correctament, cada resposta correcta es valorarà amb 2 punts. Cada
resposta incorrecta restarà 2 punts. La pregunta deixada sense contestar no restarà ni
sumarà.

La segona part de la prova valdrà 10 punts sobre 30. Aquí es proposarà a l'alumnat un cas o un qüestió concreta
del temari perquè l'expliqui a través de l'Aula Digital a un grup de companys (es faran varis grups). Es valorarà
molt especialment la redacció i l'ús comprensible i adequat de la terminologia.

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

Percentatge de la qualificació final: 30%

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Els materials bàsics amb els que farem feina són els materials que els professors aniran donant a l'alumnat
durant el curs
Sí que és important tenir accés a un Codi Civil actualitzat i a una Compilació del Dret Civil de les Illes Balears
també actualitzada.
Respecte a la resta de normativa que anirem emprant, en funció de la feina a fer, a vegades vos la
proporcionarem i d'altres vegades l'haureu de cercar vosaltres.

Bibliografia bàsica

No es fa cap recomanació bibliogràfica general. Qualsevol dels manuals (sempre que estigui actualizat) que
hi ha a la biblioteca vos poden servir per a preparar treball autònom.

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

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


