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COMPLEMENT DE FORMACIÓ DE DRET PÚBLIC  
Llicenciatura de Criminologia  

 Curs 2007 - 2008 
Professor: Doctor Fernando Domínguez García 

 
 
 
Objectiu de l’assignatura 
 
En aquesta assignatura s’expliquen coneixements que serveixen de base per a poder entendre 
la resta d’assignatures jurídiques de la Llicenciatura de Criminologia, com què és una 
constitució o un estat, quines són les principals instàncies de poder i quin tipus de normes 
aproven. Al final del curs l’alumne ha de ser capaç de: 
 
- Identificar les normes jurídiques, jurisprudència i doctrina aplicables a un caso o problema 

de naturalesa constitucional. 
- Entendre quines filosofies, ideologies o opcions polítiques es troben darrera de les normes 

constitucionals. 
- Enquadrar la regulació constitucional espanyola en els models comparats. 
- Aplicar pràcticament la matèria de l’assignatura a un supòsit o cas.  
- Explicar oralment una determinada posició en un assumpte de rellevància constitucional. 
 

 
Competències específiques de l’assignatura 
 
- Llegir, entendre, redactar i sintetitzar textos normatius i doctrinals de contingut 

constitucional.  
- Exposició oral de coneixements 
- Relació d’idees i conceptes 
- Defensa d’una posició 
 
 
Horaris 
 
- Les hores de classe presencial són els dilluns de 18’30 a 20’30. 
- Les hores de tutoria són els dilluns de 20’30 a 21’30 i els divendres de 19’30 a 20’30. 
 
 
Assistència a les hores de classe i a les hores de tutoria  
 
- L’alumne ha d’assistir al 70% de les hores de classe presencial, d’acord amb les directrius 

de la titulació de Criminologia. 
- L’alumne ha d’assistir a realitzar TOTES les activitats que es realitzaran en l’horari de 

tutories. No significa que haurà d’assistir a totes les hores programades, sinó a aquelles en 
què serà convocat en funció de la lletra inicial del seu cognom.  

- Al Campus Virtual s’indicarà el dia i hora concrets, que no poden ser objecte de canvi. 
- Si l’alumne necessita una tutoria addicional, li requerirà al professor. 
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Planificació horària 
 
 
 Hores de classe presencial Hores de tutoria 

DL 1 d’octubre: NO Setmana 1 DL 1 d’octubre: Presentació 
Inici Tema 1  DV 5 d’octubre: NO 

DL 8 d’octubre: Entrevistes personals  Setmana 2 DL 8 d’octubre: Fi Tema 1, 
Tema 2 DV 12 d’octubre: Festa de la Hispanitat 

DL 15 d’octubre: Entrevistes personals  Setmana 3 DL 15 d’octubre: Tema 3.  
DV 19 d’octubre: Entrevistes personals 
DL 22 d’octubre: Entrevistes personals Setmana 4 DL 22 d’octubre: Tema 4.  
DV 26 d’octubre: Entrevistes personals 
DL 29 d’octubre: Exposicions orals de la Part I Setmana 5 DL 29 d’octubre: Tema 5 
DV 2 de novembre: Pont de Tots Sants 
DL 5 de novembre: Exposicions orals de la Part 
I 

Setmana 6 DL 5 de novembre: Tema 6 i 
Tema 7 

DV 9 de novembre: Exposicions orals de la Part 
I 
DL 12 de novembre: Exposicions orals de la 
Part I 

Setmana 7 DL 12 de novembre: Tema 8 i 
Tema 9 

DV 16 de novembre: Exposicions orals de la 
Part I 
DL 19 de novembre: Explicacions de les 
pràctiques 

Setmana 8 DL 19 de novembre: Tema 10 
i Tema 11 

DV 23 de novembre: Exposicions orals de la 
Part II 
DL 26 de novembre: Exposicions orals de la 
Part II 

Setmana 9 DL 26 de novembre: Tema 13 

DV 30 de novembre: Exposicions orals de la 
Part II 
DL 3 de desembre: Exposicions orals de la Part 
II 

Setmana 10 DL 3 de desembre: Tema 12 i 
Tema 14 

DV 7 de desembre: Pont de la Constitució 
DL 10 de desembre: Exposicions orals de la Part 
II 

Setmana 11 DL 10 de desembre: Tema 15.  

DV 14 de desembre: Exposicions orals de la 
Part II 
DL 17 de desembre: Exposicions orals de la Part 
III 

Setmana 12 DL 17 de desembre: Tema 16  

DV 21 de desembre: Explicacions de les 
pràctiques 
DL 7 de gener: Exposicions orals de la Part III Setmana 13 DL 7 de gener: Tema 17 
DV 11 de gener: Exposicions orals de la Part III  
DL 14 de gener: Exposicions orals de la Part III Setmana 14 DL 14 de gener: Prova de 

recapitulació DV 18 de gener: Explicacions de les pràctiques 
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Bibliografia  
 
- Bibliografia obligatòria: Carles Viver Pi-Sunyer (1996) Ordenament constitucional 

Constitució, Barcelona: Vicens-Vives.  
 

- Bibliografia complementària: 
o Isidre Molas, Derecho constitucional, ed. Tecnos, última edició. 
o Barceló Serramalera, M. y Domínguez García, F (2007, 2a. Edició) Materials de 

Dret constitucional. Principis constitucionals bàsics i òrgans constitucionals. 
Bellaterra: Servei de Publicacions de la UAB. 

 
 
Temari 
 
Part I: Els conceptes d’estat i constitució 
 
TEMA 1. L’ESTAT  

- L’Estat (pp. 3-13) 
 
TEMA 2. L’ORDENAMENT CONSTITUCIONAL I LA CONSTITUCIÓ 

- L’ordenament constitucional i la Constitució (pp. 16-27) 
- Annex 1: La reforma constitucional 

 
 
Part II: L’Estat social i democràtic de dret com a forma d’estat 
 
TEMA 3. CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE L’ESTAT SOCIAL I DEMOCRÀTIC DE 
DRET 

- Espanya com a Estat social i democràtic de dret (pp. 31-38) 
 
TEMA 4. L’ESTAT DE DRET (I). EN ESPECIAL ELS DRETS I LLIBERTATS 

- L’Estat de dret (I): evolució de l’estat de dret i les llibertats d’autonomia (pp. 39-
49) 

- L’Estat de dret (II): les garanties dels drets i llibertats i la suspensió dels drets i 
llibertats (pp. 57-61) 

 
TEMA 5. LES PREMISES DE L’ESTAT DE DRET I EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL  

- Les tècniques i institucions establertes per tal de sotmetre l’Estat al dret (pp. 50-
57). 

- Annex 2: El Tribunal Constitucional i el control de constitucionalitat de les lleis. 
 
TEMA 6. CONCEPTES BÀSICS DE L’ESTAT DEMOCRÀTIC  

- L’Estat democràtic (I): la sobirania popular, el pluralisme polític i la participació 
dels ciutadans (pp. 62-69) 

 
TEMA 7. L’ESTAT DEMOCRÀTIC I ELS PARTITS POLÍTICS 

- L’Estat democràtic (II): els partits polítics (pp. 70-74)  
 
TEMA 8. L’ESTAT SOCIAL 

- L’Estat social (pp. 75- 84) 
 



 
 

 4

TEMA 9. ELS DEURES DEL CIUTADÀ 
- Els deures del ciutadà (pp. 85-89) 

 
 
Part III. Les institucions 
 
TEMA 10. LES PRINCIPALS FORMES DE GOVERN.  

- Les principals formes de govern (pp. 93-98) 
 
TEMA 11. LA MONARQUIA PARLAMENTÀRIA ESPANYOLA 

- El Cap de l’Estat. La Corona (pp. 99-105) 
 
TEMA 12. EL GOVERN  

- El Govern (pp. 106-112) 
 
TEMA 13. LES CORTS GENERALS 

- Les Corts Generals (pp. 113-121) 
- Annex 3: Els tipus de lleis. 
- Annex 4: Els tractats internacionals i el dret europeu.  
 

TEMA 14. LES RELACIONS ENTRE LES CORTS GENERALS I EL GOVERN 
- Les relacions entre el Govern i les Corts (pp. 122-129) 

 
TEMA 15. EL PODER JUDICIAL: LA FUNCIÓ JURISDICCIONAL 

- La funció jurisdiccional (pp. 130-134) 
 
 
Part IV. L’Estat de les autonomies 
 
TEMA 16. PRINCIPALS MODELS D’ESTRUCTURA TERRITORIAL DE L’ESTAT 

- Principals models d’estructura territorial de l’estat (pp. 137-145) 
 
TEMA 17. L’ESTAT DE LES AUTONOMIES 

- L’Estat de les autonomies (pp. 146-160) 
 
 
Càrrega de treball de l’alumnat 
 
L’assignatura té 6 crèdits, el que implica una càrrega equivalent a 56 hores de treball de 
l’alumne fora de classe i de tutories, que es distribueix aproximativament de la següent forma: 
 
- Realització de les 4 pràctiques (16 hores) 
  
- Preparació dels 2 debats i intervenció en els fòrums del Campus Virtual (10 hores) 

 
- Estudi per a les 3 exposicions orals (15 hores) 
 
- Estudi per a la prova de recapitulació (15 hores). 
 
 
Avaluació  
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El sistema d’avaluació és l’avaluació continuada, consistent en la realització progressiva de 
diverses activitats que conformen la nota final. No hi haurà segona convocatòria, seguint les 
directrius de la titulació de criminologia.  
 
A) Debats i participació a classe (1 punt).  
 
Es realitzaran dos debats amb posicions contraposades sobre els següents temes: 

o Sistema parlamentari vs. Sistema presidencial (26 de novembre de 2007) 
o Les funcions del rei (17 de desembre de 2007) 

 
Els alumnes hauran de preparar abans del dia del debat una fitxa amb els principals arguments 
de la posició que defensaran, en base al manual i als materials addicionals que proporcionarà 
el professor. El mateix dia de celebració del debat hauran d’omplir una fitxa sobre el 
desenvolupament del debat. 
 
A part, es valoraran les intervencions a classe durant el curs i les intervencions en els fòrums 
de la pàgina del Campus Virtual corresponent a l’assignatura.  
 
 
B) Exposicions orals en horari de tutoria (4 punts) 
 
L’alumne vindrà en 3 ocasions a exposar oralment els seus coneixements de les tres primeres 
parts de l’assignatura en horari de tutories. El professor li farà preguntes i li demanarà els 
aclariments necessaris. El professor pot convidar a la persona a venir un altre dia si els 
coneixements són insuficients. 
 
Al Campus Virtual s’indicarà el dia i hora concrets, que no poden ser objecte de canvi. 
 
 
C) Realització de 4 exercicis pràctics (2 punts) 
 
L’alumne realitzarà a casa quatre exercicis pràctics sobre els temes següents (entre parèntesis 
les dates d’entrega):  
 
- Pràctica 1: La reforma constitucional (Dilluns 22 d’octubre de 2007) 
- Pràctica 2: Drets fonamentals (Dilluns 5 de novembre de 2007) 
- Pràctica 3: Moció de censura (Dilluns 10 de desembre de 2007) 
- Pràctica 4: Nomenament del President del Govern espanyol (Dilluns 7 de gener de 2008) 
 
El professor pot convidar als alumnes a explicar la seva pràctica en horari de tutoria. En cas 
de còpia pot anul·lar la nota o obligar a la realització d’una altra pràctica. 
 
 
D) Prova de recapitulació (3 punts) 
 
L’últim dia de classe es realitzarà una prova de recapitulació de tot el temari, amb especial 
èmfasis a la Part IV que no és objecte d’exposició oral. L’examen consistirà en 30 preguntes 
test o de redacció amb espai limitat.  


