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I. Cultures jurídiques i dret comparat 
 

1. Famílies i sistemes jurídics: la necessitat del dret comparat  

2. La formació històrica del Common Law of England. 

3. Case Law, Statute Law, Equity. 

4. Glorious Revolution, Révolution française i cultura de drets. 

 

 

II. Nordamèrica 

 

5. Constitució i divisió de poders (The Frame of Government). 

6. Rights, Justícia i Constitució: The Judicial Review.  

7. Dimensions del federalisme: Federal Power and State Power. 

8. Passat i Present del Tribunal Suprem (els anomenats Watershed Cases). 

9. Made in America: Juristes, jutges, advocats i legisladors.  

10. Drets, minories i altres reptes. 

 

 

III. Civil Law 
 

11. Constitucionalisme i codificació a Europa. 

12. Més enllà d’Europa: trasplantaments de la idea de Code. 

13. La Justícia constitucional: experiències continentals. 

14. Tradicions i estils del Civil Law: es pot parlar d’un jurista europeu?  

 

 

IV. Cultures jurídiques no occidentals: Àsia 

 

15. El dret a les societats tradicionals: el cas de Xina (li i fa)  

16. El dret dels nous tigre i  la cultura emergent del Pacífic. 

17. Qüestions finals sobre interculturalitat jurídica.



 Facultat de Dret 

 

 

 

Avaluació: 
 

L’estudiant pot optar entre l’avaluació continuada i l’examen final. 

  

A) Avaluació continuada: 

 

 

Forma d’avaluació:  

 

1) Superació d’una prova escrita, després de la setmana santa,  sobre la matèria 

explicada a classe. Aquesta consistirà en el comentari d’algun dels textos o 

materials emprats amb motiu del curs. El valor de la prova serà d’ un màxim de 

4 punts.  

 

2) Lliurament d’un dossier de pràctiques (data límit: 31 de maig) que inclourà els 

treballs i comentaris dels alumnes sobre les ponències, pel·lícules, conferències i 

demés activitats del curs. El valor del dossier serà de 4 punts. 

 

3) Assistència i participació activa a les classes (mínim d’assistència 80%). El   

            valor màxim d’aquest concepte serà de 2 punts. 

      

 

B) Examen final: 

 

Consistirà en la resposta a una pregunta teòrica  sobre el manual de Pio CARONI, 

Lecciones catalanas sobre historia de la codificación, Madrid, Marcial Pons, 1996 

(5 punts) i en la realització d’un comentari de text a partir de la Constitució dels 

USA (5 punts). 
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I. Cultures jurídiques i dret comparat 
 

1. Famílies i sistemes jurídics: la necessitat del dret comparat  

2. La formació històrica del Common Law of England. 

3. Case Law, Statute Law, Equity. 

4. Glorious Revolution, Révolution française i cultura de drets. 

 

 

II. Nordamèrica 

 

5. Constitució i divisió de poders (The Frame of Government). 

6. Rights, Justícia i Constitució: The Judicial Review.  

7. Dimensions del federalisme: Federal Power and State Power. 

8. Passat i Present del Tribunal Suprem (els anomenats Watershed Cases). 

9. Made in America: Juristes, jutges, advocats i legisladors.  

10. Drets, minories i altres reptes. 

 

 

III. Civil Law 
 

11. Constitucionalisme i codificació a Europa. 

12. Més enllà d’Europa: trasplantaments de la idea de Code. 

13. La Justícia constitucional: experiències continentals. 

14. Tradicions i estils del Civil Law: es pot parlar d’un jurista europeu?  

 

 

IV. Cultures jurídiques no occidentals: Àsia 

 

15. El dret a les societats tradicionals: el cas de Xina (li i fa)  

16. El dret dels nous tigre i  la cultura emergent del Pacífic. 

17. Qüestions finals sobre interculturalitat jurídica.



 Facultat de Dret 

 

 

 

Avaluació: 
 

L’estudiant pot optar entre l’avaluació continuada i l’examen final. 

  

C) Avaluació continuada: 

 

 

Forma d’avaluació:  

 

4) Superació d’una prova escrita, després de la setmana santa,  sobre la matèria 

explicada a classe. Aquesta consistirà en el comentari d’algun dels textos o 

materials emprats amb motiu del curs. El valor de la prova serà d’ un màxim de 

4 punts.  

 

5) Lliurament d’un dossier de pràctiques (data límit: 31 de maig) que inclourà els 

treballs i comentaris dels alumnes sobre les ponències, pel·lícules, conferències i 

demés activitats del curs. El valor del dossier serà de 4 punts. 

 

6) Assistència i participació activa a les classes (mínim d’assistència 80%). El   

            valor màxim d’aquest concepte serà de 2 punts. 

      

 

D) Examen final: 

 

Consistirà en la resposta a una pregunta teòrica  sobre el manual de Pio CARONI, 

Lecciones catalanas sobre historia de la codificación, Madrid, Marcial Pons, 1996 

(5 punts) i en la realització d’un comentari de text a partir de la Constitució dels 

USA (5 punts). 

 

 

 

 

 

 

 

 


