
20061-METODOLOGIA JURÍDICA I TEORIA DE 
L´INTERPRETACIÓ 

 
I. Què ens diu l´Antropologia: la gènesi del dret, del poder polític i de l´Estat. 

 

1. Els mites sobre el dret en les societats sense Estat. Comparació entre societats 

 tradicionals i societats modernes. 

 

2. Dimensions bàsiques de les societats humanes: el llenguatge i els sistemes de 

 parentiu. 

 

3. Dimensions bàsiques de les societats humanes: la formació del sistema de treball 

 socialment organitzat.  

 

4. Mecanismes de control social no institucionalitzat. El naixement del poder polític: 

 teories de l´origen del dret i de l´Estat. 

 

5. Les relacions jurídiques en le societats tradicionals i modernes. Sistema vindicatori  i 

sistema penal. Les modalitats de resolució de conflictes. 

 

II. Què ens diu la sociologia: l´explicació dels mecanismes institucionals. 

 

6. La construcció dels ordres "jurídics". El funcionament dels agents i de les  institucions. El 

"dret" com a resposta pràctica i conceptual als "problemes socials". 

 

7. La contribució de les sociologies del dret clàssiques. Què podem aprendre de la 

 Sociological jurisprudence i de la Soziologie des Rechts? 

 

8.Les perspectives de la sociologia contemporània. La visió micro i macro-sociològica  dels 

problemes jurídics. 

 

9. Metodologia i filosofia de les ciències socials. la construcció de models. Els  anomenats 

mètodes "quantitatius" i "qualitatius". Etnografia als tribunals de justícia: com dur endavant una 

recerca sobre les institucions jurídiques. 

 

10. La construcció de dades en etnografia jurídica. Anàlisi de videos als tribunals. 

 

III. Què ens diu la ciència cognitiva: les argumentacions jurídiques en contextos reals. 

 

11. Anàlisi de l'Administració de Justícia a l'Estat Espanyol. Argumentacions i decisions 

jurídiques en contextos reals. 

 

12. La decisió complexa i les "ciències de l'artificial". 

 

13. El tractament dels discursos jurídics com a dades qualitatives. Anàlisi de  sentències. 

 

14. Què significa "raonament jurídic"? Els àmbits del raonament. Les figures clàssiques de 

l'argumentació.  

 



15. La reconstrucció del pensament jurídic després de la crisi del positivisme formalista. 
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