APLICATIU
GUIA DOCENT

1. Dades de l’assignatura
Nom de l’assignatura

TEORIA DEL DRET

Codi
Crèdits ECTS

6

Curs i període en el que
s’imparteix

Primer Curs. 2010-2011

www.uab.cat/dret
Lloc on s’imparteix

Facultat de Dret

Llengües

Català i Castellà

Responsable de l’assignatura
Nom professor/a
Departament
Universitat/Institució
Despatx
Telèfon (*)
e-mail

Pompeu Casanovas
Ciència Política i Dret Públic
Facultat de Dret
B2. 125.B
93 581 2235
Pompeu.Casanovas@uab.cat

Horari de tutories

2. Equip docent
Nom professor/a
Departament
Universitat/Institució
Despatx
Telèfon (*)
e-mail

Pilar Giménez
Ciència Política i Dret Públic
Facultat de Dret
b2 148
93 581 2233
Pilar.gimenez@uab.cat

Horari de tutories

15/05/2009
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2. Equip docent
Nom professor/a
Departament
Universitat/Institució
Despatx
Telèfon (*)
e-mail

Encarna Bodelón
Ciència Política i Dret Públic
Facultat de Dret
B2 148
93 581 2233
Encarna.bodelon@uab.cat

Horari de tutories
(Afegiu tants camps com sigui necessari)
(*) camps optatius

2. Equip docent
Nom professor/a
Departament
Universitat/Institució
Despatx
Telèfon (*)
e-mail

Noelia Igareda
Ciència Política i Dret Públic
Facultat de Dret
b2 124
93 581 2274
Noelia.igareda@uab.cat

Horari de tutories
(Afegiu tants camps com sigui necessari)
(*) camps optatius

2. Equip docent
Nom professor/a
Departament
Universitat/Institució

15/05/2009

Maria Cinta Espuny
Ciència Política i Dret Públic
Facultat de Dret
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Despatx

B2 124

Telèfon (*)

93 581 2274

e-mail

Cinta.espuny@uab.cat

Horari de tutories
(Afegiu tants camps com sigui necessari)
(*) camps optatius

2. Equip docent
Nom professor/a

Daniela Heim

Departament

Ciència política i dret Públic

Universitat/Institució

Facultat de dret

Despatx

B2 148

Telèfon (*)

93 581 2274

e-mail

Daniela.heim@uab.cat

Horari de tutories
(Afegiu tants camps com sigui necessari)
(*) camps optatius

2. Equip docent
Nom professor/a
Departament
Universitat/Institució
Despatx
Telèfon (*)
e-mail

3.Prerequisits

Lorena Garrido
Ciència política i dret Públic
Facultat de dret
B2 148
93 581 2274
Lorena.garrido@uab.cat

Horari de tutories
(Afegiu tants camps com sigui necessari)
(*) camps optatius

15/05/2009
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Pel bon seguiment de l’assignatura és imprescindible una competència lingüística i lectora òptima
d’acord al nivell dels estudis universitaris. Els coneixements bàsics de filosofia i sociologia ajudaran al
seguiment de l’assignatura.

4.- Contextualització i objectius formatius de l’assignatura

Teoria del Dret és una assignatura que s’imparteix en el primer quadrimestre del primer any del grau de
Dret. Es tracta d’una assignatura introductòria a conceptes jurídics bàsics pel desenvolupament de
totes de les matèries. La matèria desenvolupa els grans àmbits de la teoria del dret contemporània,
partint de la pluralitat d’escoles i visions que formen la teoria i filosofia del dret moderna.
Els grans àmbits que es plantegen en el programa són:
a) Les formes d’aproximació al dret: ciència del dret,sociologia y filosofia del dret.
b) Teoria de la norma i del l’ordenament jurídica.
c) Aplicació i interpretació del dret.
d) Valors del drets i teories de la justícia
e) Fonaments de la sociologia del dret.

Els principals objectius formatius de l’assignatura són:
a) Conèixer les principals formes d’aproximació al dret des de la ciència del dret,
sociologia del dret i filosofia del dret
b) Identificar, conèixer i aplicar els conceptes bàsics de la teoria del dret.
c) Entendre els fonaments de l’argumentació jurídica
d) Reflexionar sobre els valors i funcions del dret
e) Comprendre la formació del conceptes jurídics contemporanis en el seu context històric
i social.

.
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5.- Competències i resultats d’aprenentatge de l’assignatura

CE2: Identificar, conèixer i aplicar els principis
bàsics i generals de l’ordenament jurídic.
Competència

Resultats d’aprenentatge

CE2.1. Tenir coneixements dels principis bàsics
l’ordenament jurídicCE2.2. Conèixer les
discussions teòriques sobre el paper dels principis en

l’ordenament jurídic

CE15: Integrar la importància del Dret com a
sistema regulador de les relacions socials.

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència transversal

15/05/2009

CE15.2. Comprendre les relacions dretsocietat.
CE15.1. Entendre les aportacions de la
sociologia del dret.

Instrumentals
CT2: Presentar informació de manera apropiada en
funció del tipus d’audiència.
CT6: Demostrar un raonament reflexiu i crític:

7

anàlisis, síntesis, conclusions.
CT10: Convèncer els altres de punts de vista propis.
Interpersonals
CT12: Demostrar eficàcia en un entorn canviant, a
l’hora de enfrontar-se a noves tasques,
responsabilitats o persones.
CT14: Defendre y promoure els valors bàsics de la
convivència en Democràcia.
CT15: Treballar en àmbits multidisciplinaris i
interdisciplinaris.
Sistèmiques
CT16: Capacitat de generar coneixements, d’
iniciativa, creativitat, innovació i noves idees.
CT18: Capacitat per a percebre l’ impacte i les
implicacions de les decisions que es prenen.

Resultats d’aprenentatge

Competència

15/05/2009

CG3. (CGU: competències generals UAB, si no estan incloses a les CT)
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6.- Continguts de l’assignatura

ASSIGNATURA: TEORIA DEL DRET
Àrea responsable: Àrea de Filosofia del Dret

Primera Part.
1.Formes d’aproximació al dret: Ciència del dret, sociologia del dret i filosofia del dret
2. Dret, poder i moral.
3. Teoria de la norma
4.Sistema i ordenament jurídic
5.Interpretació del dret i Aplicació del dret.
6. Teories de l’argumentació
7. Valors i funcions dels dret
8. Teories de la justícia
9. Dret i Societat

Segona Part
10. Dret i Estat en la modernitat: La il·lustració jurídica i el dret després de la Revolució
Francesa.
11. El positivisme jurídic en el segle XIX.
12.El positivisme jurídic en el segle XX.

15/05/2009
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13. Els realismes jurídics.
14. Corrents contemporanis en la teoria, filosofia i sociologia del dret.

15/05/2009
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7.- Metodologia docent i activitats formatives
(metodologia docent)

La docència de l’assignatura i la formació de l’alumnat es fonamenta en les següent
activitats:
1. Activitats dirigides:
1.1 Classes magistrals: on l’alumnat assoleix les bases conceptuals de la matèria i seu el marc
jurídic normatiu i jurisprudencial. Les classes magistrals són les activitats en les quals s’exigeix
menys interactivitat a l’estudiant i estan concebudes com una exposició per establir els referents
conceptuals en cada tema.

1.2. Classes pràctiques: on l’alumnat, en grups reduïts, analitza juntament amb el professorat casos
pràctics prèviament elaborats. En supòsits concrets, els casos s’elaboraran a classe. La base del
treball pràctic és la comprensió i aplicació dels conceptes explicats a les classes teòriques.

2. Activitats supervisades:
Es tracta d’activitats que l’alumnat desenvolupa en aula, amb la supervisió i suport del professorat.
Es tracta de l’elaboració d’algun supòsit pràctic en aula.
3. Activitats autònomes:
3.1. Elaboració de documents d'activitats pràctiques: que seran lliurades i analitzades a l'aula.

3.2. Cerca de bibliografia i materials instrumentals per a la resolució dels casos pràctics. En algun o
alguns casos els estudiants hauran de fer la cerca autònoma de la documentació

TIPUS D’ACTIVITAT
Dirigides

15/05/2009

ACTIVITAT

HORES

RESULTATS D’APRENENTATGE

Classes magistrals

CE3, CE2,

Classes pràctiques

CE15, CT6
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Supervisades
Elaboració de pràctiques en l’aula

CE 13, CE9
CT11, CT6

Autònomes

15/05/2009

Estudi

CE16, CE19, CT2, CT6

Redacció de treballs i cerca de
bibliografia

CT12, CT15, CT 18

Lectura de textos

CT11, CT8
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8.- Avaluació
(Indicar el tipus d’evidències d’aprenentatge que l’estudiant haurà de lliurar,el seu pes en la
qualificació final, els criteris d’avaluació, la definició de “no presentat”, el procediment de revisió de
les proves, el tractament d’eventuals casos particulars, etc. )

SISTEMA D'AVALUACIÓ DE L'ADQUISICIÓ DE LES COMPETÈNCIES I SISTEMA DE
QUALIFICACIONS

La nota final s’obtindrà a partir del següent elements:
1.1 Avaluació continuada de les classes. (40% de la nota)
Per l’avaluació continuada es valoraran les següent activitats:
a)
b)
c)
d)

Assistència a classe (10% de la nota)
Exposició realitzada a classe (10% de la nota)
Treball sobre un llibre (10% de la nota)
2 Activitats (10% de la nota)

1.2 Examen final. (60% de la nota)

2. DATES DELS EXÀMENS
Les dates que figuren en la guia de l’alumnat

3. CONVOCATÒRIES
El nombre de convocatòries està establert en la normativa de permanència.
Tant en els exàmens finals ordinaris com en els exàmens subsidiaris, presentar-se i suspendre o
retirar-se després d'haver estat comunicades les preguntes, implica esgotar la convocatòria.

15/05/2009
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ACTIVITATS D’AVALUACIÓ
Examen final

HORES
2

RESULTATS D’APRENENTATGE
Tots

9- Bibliografia i enllaços web

BIBLIOGRAFIA.

ATIENZA, M., El sentido del derecho, Barcelona, Ariel, 2001.
CALVO GARCIA, M., Los fundamentos del método jurídico: Una revisión crítica, Madrid,
Tecnos, 1994.
CASANOVAS, P. y MORESO, J. J., El ámbito de lo jurídico: Lecturas de pensamiento
jurídico contemporáneo, Barcelona, Crítica, 1994.
CASANOVAS, P., Gènesi del pensament jurídic contemporani, Barcelona, Proa, 1996.
CASANOVAS, P. MORESO,J.J. Argumentació i pragmàtica del Dret, Edicions de la
Universitat Oberta de Catalunya, 1998.
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DÍAZ, E., Curso de filosofía del derecho, Madrid, Marcial Pons, 1998.
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10.- Programació de l’assignatura
(la programació de la assignatura explicitarà les activitats formatives i els lliuraments, segons les taules següents. En aquest requadre el professor
pot introduir un text explicatiu de la programació de l’assignatura o, si cal, fer referència a un document extern que haurà d’estar al campus virtual
de l’assignatura)

ACTIVITATS D’APRENENTATGE
DATA/ES

ACTIVITAT

LLOC

MATERIAL

RESULTATS D’APRENENTATGE

LLIURAMENT

LLOC

MATERIAL

RESULTATS D’APRENENTATGE

LLIURAMENTS
DATA/ES
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