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1. PROGRAMA FORMATIU.  
 
El temari s’estructura en quatre blocs temàtics: 
 
 
1er BLOC: INTRODUCCIÓ ALS CONCEPTES JURÍDICS BÀSICS. 
 
Tema 1. L’ordenament jurídic. 
Tema 2. Legalitat i legitimitat. Interpretació jurídica i aplicació del dret. 
Tema 3. Institucions jurídiques. 
 
 
2on BLOC: ELS DRETS FONAMENTALS. 
 
Tema 4. Marc constitucional dels drets fonamentals. 
Tema 5. Els elements configuradors dels drets. 
Tema 6. Estudi de drets concrets. 
 
 
3er BLOC: ELS PODERS PÚBLICS. 
 
Tema 7. Els principis constitucionals. 
Tema 8. L’organització de l’Estat. 
Tema 9. Els òrgans jurisdiccionals. 
 
 
4rt BLOC: LES FONTS DEL DRET. 
 
Tema 10. La Constitució, les normes amb valor de llei i els reglaments. 
Tema 11. El dret autonòmic. 
Tema 12. Els tractats internacionals i el dret comunitari. 
 
 
 
 
2. COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES. 
 
 
Coneixement dels conceptes fonamentals del nostre ordenament jurídic, especialment de dret 
públic. 
 
Accés, comprensió i síntesi de textos jurídics (normativa, jurisprudència i doctrina). 
 



 
3. METODOLOGIA DIDÀCTICA 
 
L’assignatura s’impartirà en classes presencials i tutories personalitzades. 
 
Les classes presencials seran el dilluns de 18.30 a 20.30 a l’aula 9. Durant les classes 
presencials es farà una explicació teòrica i un exercici de cada tema (excepte del 6). 
 
Les tutories personalitzades tindran lloc els dilluns que no hi hagi classes presencials, en el 
mateix horari, en el despatx del professor (despatx B2-174 de la Facultat de Dret). Les tutories 
serviran per aclarir els dubtes dels alumnes i guiar-los en el seu treball sobre un dret concret. 
 
Cada alumne haurà d’elaborar un treball sobre un dret fonamental concret relacionat amb les 
assignatures jurídiques de la carrera, que li serà assignat el primer dia de classe, d’acord amb les 
indicacions que proporcioni el professor a les classes presencials i a les sessions de tutoria 
personalitzada. 
 
La temporalització orientativa que seguirà l’assignatura és la següent:  
 
Dia 2 d’octubre: presentació del curs, assignació dels temes dels treballs individuals  i 
explicació tema 1. 
Dia 9 d’octubre: explicació tema 2 i exercici tema 1. 
Dia 16 d’octubre: explicació tema 3 i exercici tema 2. 
Dia 23 d’octubre: explicació tema 4 i exercici tema 3. 
Dia 30 d’octubre: explicació tema 5 i exercici tema 4. 
Dia 6 de novembre: sessió de tutoria del treball individual. 
Dia 13 de novembre: explicació tema 7 i exercici tema 5. 
Dia 20 de novembre: explicació tema 8 i exercici tema 7. 
Dia 27 de novembre: explicació tema 9 i exercici tema 8. 
Dia 4 de desembre: sessió de tutoria del treball individual. 
Dia 11 de desembre: explicació tema 10 i exercici tema 9. 
Dia 18 de desembre: explicació tema 11 i exercici tema 10. 
Dia 8 de gener: explicació tema 12 i exercici tema 11. 
Dia 15 de gener: exercici tema 12 i conclusió. 
 
El professor mantindrà contacte amb els alumnes a través del correu electrònic 
(jordi.freixes@uab.es). 



4. SISTEMA D’AVALUACIÓ. 
 
 
El sistema d’avaluació de l’assignatura tindrà en compte, a parts iguals, la valoració del treball 
continuat presencial (l’exercici de cada tema) i la valoració del treball individual no presencial 
sobre un dret fonamental. El treball s’haurà de presentar abans del dia 20 de desembre de 2006 
per correu electrònic a l’adreça jordi.freixes@uab.es. En cas que no sigui possible fer-ho per 
correu electrònic, cal contactar prèviament amb el professor. 
 
Els alumnes que hagin suspès l’avaluació continuada exposada en el paràgraf precedent podran 
presentar-se (en cas que hagin presentat durant les classes, en les dates programades per a la 
seva realització, almenys vuit dels onze exercicis que integren el treball continuat presencial), a 
l’examen final de l’assignatura previst en el calendari acadèmic, a la primera i/o a la segona 
convocatòria. El professor indicarà si l’alumne ha de superar el tema 6, amb un examen sobre el 
dret fonamental estudiat, si ha de superar la resta de temes, o totes dues parts de l’assignatura. 
 
 
 
 
5. BIBLIOGRAFIA  
 
 
MATERIAL DE LECTURA OBLIGATÒRIA: 
 
Durant el curs s’indicarà la bibliografia de cada tema que sigui necessària per preparar els 
exercicis de l’avaluació continuada i els exàmens finals de l’assignatura. 
 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA: 
 
- Francisco Balaguer Callejón, Manual de Derecho Constitucional. Tecnos, Madrid, 2005 (2 
vols.) 
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