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Prerequisits

És imprescindible una mínima capacitat de redacció escrita en català i/o castellà. És desitjable una capacitat
de comprensió lectora en anglès.

Objectius

Dotar als/les estudiants/es de uns coneixements bàsics de què es el dret, perquè serveix, i que funcions te en
la nostra societat i organització política.

Formar una actitud crítica del paper del dret en el món, en general, i en la regulació ambiental, en particular

Dotar de un coneixement bàsic sobre els principals conceptes i institucions jurídiques en el ordre jurídic
internacional, comunitari, estatal i autonòmic.

Competències

Analitzar i utilitzar la informació de manera crítica.
Demostrar iniciativa i adaptar-se a problemes i situacions nous.
Demostrar interès per la qualitat i la praxi de la qualitat.
Demostrar un coneixement adequat i utilitzar les eines i els conceptes de les ciències socials més
rellevants en medi ambient.
Transmetre adequadament la informació, de forma verbal, escrita i gràfica, i utilitzant les noves
tecnologies de comunicació i informació.
Treballar amb autonomia.
Treballar en equip desenvolupant els valors personals quant al tracte social i al treball en grup.

Resultats d'aprenentatge

Analitzar i utilitzar la informació de manera crítica.
Assessorar en temes de legislació ambiental.
Demostrar iniciativa i adaptar-se a problemes i situacions nous.
Demostrar interès per la qualitat i la praxi de la qualitat.
Interpretar els elements fonamentals del dret administratiu.
Transmetre adequadament la informació, de forma verbal, escrita i gràfica, i utilitzant les noves
tecnologies de comunicació i informació.

Treballar amb autonomia.
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TIPUS
D'ACTIVITAT

ACTIVITAT HORES RESULTATS
D'APRENENTATGE

DIRIGIDES

Classes magistrals

El professor farà una exposició inicial del tema amb suport TICs.

25

7.  
8.  

Treballar amb autonomia.
Treballar en equip desenvolupant els valors personals quant al tracte social i al treball en grup.

Continguts

TEMA 1 - Definició i aproximació al Dret

1.1 Qüestions preliminars: problemes i concepcions en la definició del Dret
1.2 Doctrines jurídiques i fonamentacions essencials: jusnaturalisme i juspositivisme

TEMA 2 - Dret i altres sistemes normatius

2.1 Criteris i relacions entre Dret i moral
2.2 Moral, justícia i la resposta de la Filosofia del Dret
2.3 L'exemple de l'objecció de consciència i desobediència civil

TEMA 3 - Dret i Societat

3.1 La dimensió social del Dret
3.2 El Dret i las relacions socials
3.3 El Dret i el canvi social
3.4 Teories funcionalistes del Dret

TEMA 4 - Dret i organització social: l'Estat

4.1 La relació entre Dret i poder
4.2 L'evolució de l'Estat: de l'Estat liberal a l'Estat social a través de l'Estat de Dret
4.3 Nous models de regulació i gobernança: la fi de l'Estat?

TEMA 5 - Dret i organització social: l'ordenament jurídic

5.1 El Dret com a sistema
5.2 La noció d'ordenament jurídic
5.3 Unitat de l'ordenament jurídic: el concepte de validesa
5.4 Plenitud i coherència de l'ordenament jurídic: llacunes i antinòmies

TEMA 6 - Les fonts del Dret

6.1 El concepte de fonts del Dret
6.2 El sistema de fonts a l'ordenament jurídic espanyol
6.3 Introducció als altres ordenaments i impacte sobre l'ordenament jurídic espanyol

TEMA 7 - Drets Humans i valors jurídics de vocació universal

7.1 El concepte de Drets Humans
7.2 Les generacions de Drets Humans
7.3 Universalitat i igualtat com a propietats inherents dels Drets Humans
7.4 Nous Drets Humans i el fenomen de la multiplicació dels Drets

Metodologia
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Després hi haurà uns discussió a classe sobre els aspectes més
rellevants del tema, d'acord a unes preguntes guies que donarà el
docent.

Adquisició de
coneixements
específics

AUTÒNOMES

Lectura i estudi teoria 90
Adquisició
coneixements i
competències
transversals.

Cerca d'informació 25
Adquisició
coneixements i
competències
transversals.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes magistrales 25 1 1, 2, 3, 4, 5, 8

Tipus: Autònomes

Cerca d'informació 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8

Lectura i estudi teóric 40 1,6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Avaluació

La nota final s'obtindrà de:

- Treball(s) de recerca individual(s) (30%)

- Pràctiques grupals a classe (10%)

- Examen final (60%)

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Examen final 60% 0 0 1, 2, 4, 5, 6

Pràctica grupal a classe 10% 0 0 1, 2, 3, 4, 6, 8

Treball de recerca individual 30% 0 0 1, 2, 3, 4, 6, 7

Bibliografia
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Text principal:

DE LUCAS, J., . Barcelona, Tirant lo Blanch, 1995 (  biblioteca UAB;Introducció a la Teoria del Dret enllaç
preferiblement una de les edicions més recents)

Lectures complementàries:

El docent es reserva la facultat de proporcionar:

textos i materials complementaris per temes específics del programa (amb preavís i sempre a través
del aplicatiu del Campus Virtual UAB);
materials necessaris al debat i la participació a les pràctiques grupals a classe.

4

http://cataleg.uab.cat/record=b1360046~S1*cat

