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Prerequisits

A determinar.

Objectius i contextualització

Com assignatura introductòria pretén desenvolupar tres objectius fonamentals.

En primer lloc preten facilitar el coneixement de les especificitats del dret i la seva
estructura.

En segon lloc preten donar les eines necessaries per a possibilitar una aproximació
reflexiva al fenómen jurídic.

Per últim, i directament vinculat amb l'anterior, familiaritzar a l'alumne amb els
conceptes i la terminologia pròpia del Sistema Jurídic.

Competències i resultats d'aprenentatge

1678:E06 - Utilitzar correctament el llenguatge jurídic, el psicològic, el pedagògic i el sociològic.

1678:E06.01 - Conèixer el lèxic jurídic.

1678:E06.02 - Redactar textos jurídics amb llenguatge tècnic.

1678:E07 - Demostrar que es coneix i es comprèn el marc juridicopenal de resposta a la
criminalitat (dret constitucional, dret policial, dret processal i dret penal).

1678:E07.01 - Correlacionar el corpus del dret penal amb la seva aplicació en l'àmbit criminològic.

1678:E08 - Demostrar que es coneix el marc legal i el model de funcionament dels diferents agents
de control del delicte.

1678:E08.01 - Explicar els criteris de funcionalitat última en l'aplicació del dret penal a l'acte criminal.

1678:T01 - Treballar de manera autònoma.

1678:T01.00 - Treballar de manera autònoma.

1678:T03 - Tenir capacitat d'anàlisi i síntesi.

1678:T03.00 - Tenir capacitat d'anàlisi i síntesi.
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1678:T04 - Redactar un treball acadèmic.

1678:T04.00 - Redactar un treball acadèmic.

1678:T05 - Transmetre oralment les idees a una audiència.

1678:T05.00 - Transmetre oralment les idees a una audiència.

1678:T06 - Relacionar-se respectuosament amb persones.

1678:T06.00 - Relacionar-se respectuosament amb persones.

Continguts

1. Concepte de dret.

2. El dret i altres sistemes normatius.

3. El dret i l'estat.

4. Les normes jurídiques.

5. El sistema jurídic.

6. Les fonts del dret.

7. Els operadors jurídics.

8. Els fins del dret.

9. La interpretació del dret.

10. La aplicació del dret.

11. Les branques del dret.

12. La legitimitat del dret.

13. El problema de la obediència del dret i la desobediència civil.

Metodologia

Classes teòriques, seminaris. Foment de la participació de l'alumnat.

Activitats formatives

Activitat Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classe teòrica 21 0.84 1678:E06.01 , 1678:E06.02 , 1678:E07.01 , 1678:T03.00 ,

1678:T05.00 , 1678:E08.01

Seminari, Aprenantatge

cooperatiu (treball en petits

grups

21 0.84 1678:E06.01 , 1678:T05.00 , 1678:T06.00 , 1678:T04.00 ,

1678:E06.02 , 1678:E08.01 , 1678:T01.00 , 1678:T03.00 ,

1678:E07.01

Visita 6 0.24 1678:E06.01 , 1678:E07.01 , 1678:E08.01 , 1678:T05.00 ,

1678:T06.00 , 1678:T03.00 , 1678:E06.02
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Tipus: Supervisades

Lectura de materials i

preparació de proves.

91.5 3.66 1678:E06.01 , 1678:E07.01 , 1678:E08.01 , 1678:T03.00 ,

1678:T01.00 , 1678:E06.02

Tipus: Autònomes

Proves individuals. 10.5 0.42 1678:E06.01 , 1678:T04.00 , 1678:T03.00 , 1678:T01.00 ,

1678:E08.01 , 1678:E07.01 , 1678:E06.02

Avaluació

1. Model d'avaluació.

El model d'avaluació és continuada i té l'objectiu formatiu que l'alumnat i el professorat
puguin conèixer el grau d'assoliment de les competències per tal d'orientar el procés
formatiu.

El professorat corregirà les quatre proves d'avaluació que es realitzin al llarg del curs i
les tornarà a l'alumne degudament corregides i amb indicacions per millorar. També es
valorarà les intervencions orals que els alumnes realitzin en els seminaris.

2. Condicions per a ésser avaluat.

L'alumne només podrà ser avaluat si assisteix a un 80% de les classes. Es a dir, a un
mínim de 22 de les 28 sessions programades.

3. Requisits per a superar l'assignatura

L'alumne haurà d'aprovar cadascuna de les dues parts de l'avaluació.

4. Re-evaluació

Les quatre proves d'avaluació podran recuperarse al llarg del curs i la prova de conjunt
durant les setmanes lectives sense docència de final de curs.

Activitats d'avaluació

Activitat Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Realització d'una prova de

conjunt al final de curs

40 % 0 0.0 1678:E06.01 , 1678:E06.02 , 1678:E07.01 ,

1678:T01.00 , 1678:T04.00 , 1678:T03.00 ,

1678:E08.01

Realització de quatre proves

d'avaluació al llarg del curs.

40 % 0 0.0 1678:E06.01 , 1678:E08.01 , 1678:T01.00 ,

1678:T03.00 , 1678:E07.01

Valoració de participació a classe fins un

20 %

0 0.0 1678:E06.01 , 1678:T06.00 , 1678:T05.00 ,

1678:E07.01 , 1678:E08.01 , 1678:T03.00 ,

1678:T01.00

Bibliografia

Els principals manuals per a treballar els continguts de la assignatura són:
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Els principals manuals per a treballar els continguts de la assignatura són:

Javier de Lucas (i altres): Introducció a la Teoria del Dret. Valencia (ed. Tirant lo
Blanch). 1992 (1ª ed.). Existeix versió en català i en castellà.

Manuel Atienza: Tras la justicia. Madrid (ed. Ariel). 2000.

A l'espai virtual de l'assignatura l'alumne trobarà les referències bibliogràfiques
necessàries per completar la preparació de cadascun dels temes.
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