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Prerequisits
Prerequisits: el seguiment d'aquesta assignatura requereix un bon coneixement del dret internacional públic

Objectius
- Desenvolupar eines per a una reflexió sobre el paper dels DDHH, la seva consagració i les seves garanties
enfront les seves possibles vulneracions.
- Adquirir coneixements dels mecanismes de protecció dels drets humans com una forma d'expressió de la
igualtat davant la llei.
- Familiarització amb els instruments teòrics necessaris per entendre la importància i l'impacte dels DDHH i la
seva vinculació amb l'Estat de Dret.
- Adquirir coneixements de qüestions teòriques bàsiques de la legislació internacional i constitucional en
matèria de drets humans per proporcionar instruments amb que abordar el seu aspecte pràctic.
- Adquirir coneixements bàsics sobre els conceptes de drets humans, l'evolució històrica, la justificació i
l'evolució dels mateixos des d'una perspectiva crítica i reflexiva.
- Conèixer exemples de qüestions judicials en que s'han debatut les característiques i l'abast de la protecció
dels drets humans.
- Conèixer els límits i oportunitats dels drets humans i la seva protecció com un instrument d'igualtat jurídica.
- Familiarització amb els mecanismes de protecció internacional dels drets humans.
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- Coneixement de la pràctica en matèria de protecció internacional dels drets humans.

Competències
Argumentar i fonamentar l'aplicació de les normes jurídiques.
Buscar, interpretar i aplicar normes jurídiques, argumentant cada un d'aquests assumptes.
Defensar oralment de forma clara i estructurada les idees, els treballs, informes, escrits i dictamens.
Demostrar que es comprèn el caràcter unitari de l'ordenament jurídic i la necessària visió
interdisciplinària dels problemes jurídics.
Demostrar un raonament reflexiu i crític: anàlisi, síntesi, conclusions.
Identificar, conèixer i aplicar els principis bàsics i generals de l'ordenament jurídic.
Identificar els conflictes d'interessos subjacents en litigis i casos reals.
Identificar, valorar i posar en pràctica els canvis en la jurisprudència.
Incorporar els mecanismes necessaris per conèixer, valorar i aplicar les reformes legislatives així com
per seguir els canvis que es produeixen en una determinada matèria.
Integrar la importància del dret com a sistema regulador de les relacions socials.
Memoritzar i utilitzar la terminologia jurídica
Reconèixer i resoldre problemes.
Redactar i formalitzar treballs, informes, escrits i dictamens.
Ser capaç d'aprendre de manera autònoma i tenir un esperit emprenedor
Treballar en àmbits multidisciplinaris i interdisciplinaris.
Utilitzar els principis i els valors constitucionals com a eina de treball en la interpretació de l'ordenament
jurídic.

Resultats d'aprenentatge
1. Aplicar una visió interdisciplinària i integrada dels problemes jurídics en l'entorn internacional.
2. Buscar, interpretar i aplicar les normes jurídiques pròpies del dret internacional públic, del dret
internacional privat i del dret de la Unió Europea.
3. Construir un raonament o discurs jurídic en l'àmbit del dret internacional públic, del dret internacional
privat i del dret de la Unió Europea.
4. Defensar oralment de forma clara i estructurada les idees, els treballs, informes, escrits i dictamens.
5. Demostrar un raonament reflexiu i crític: anàlisi, síntesi, conclusions.
6. Identificar i conèixer els continguts bàsics de cada una de les especialitats indicades.
7. Identificar i valorar els canvis i l'evolució de la jurisprudència en un context de pluralitat d'ordenaments.
8. Integrar la importància del dret com a sistema regulador de les relacions socials, i contextualització del
fenomen jurídic a l'entorn internacional.
9. Memoritzar i utilitzar la terminologia pròpia del dret internacional públic, del dret internacional privat i del
dret de la Unió Europea.
10. Reconèixer i resoldre problemes.
11. Redactar i formalitzar treballs, informes, escrits i dictamens.
12. Ser capaç d'aprendre de manera autònoma i tenir un esperit emprenedor.
13. Treballar en àmbits multidisciplinaris i interdisciplinaris.
14. Utilitzar els valors constitucionals com a criteri d'interpretació i resolució de conflictes, especialment en
cas que es produeixi una contradicció entre els principis fonamentals dels diferents sistemes jurídics.
15. Valorar els canvis i les reformes legislatives en un context de pluralitat d'ordenaments.
16. Valorar els conflictes d'interessos subjacents en les qüestions legals que es plantegen en un entorn
internacional.

Continguts
I Part: CONCEPTES, DESENVOLUPAMENT I JUSTIFICACIÓ DELS DDHH:
1. Marc històric i d'incorporació normativa dels DDHH.
2. Problemes de justificació dels DDHH i Teories de la Justícia.
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3. L'evolució normativa en les anomenades "generacions" dels DDHH
II Part: PROBLEMES ACTUALS A LA PROTECCIÓ DELS DDHH:
1. Reflexions sobre la universalitat dels drets humans: el debat del multiculturalisme i les teories de gènere
2. Drets individuals i drets col·lectius
3. Dret antidiscriminatori i la seva transversalitat en la protecció dels DDHH
4. Els reptes de la multiplicació dels drets humans: problemes de conceptualització i protecció.
III Part: ELS MECANISMES DE PROTECCIÓ INTERNACIONAL NO JURISDICCIONALS DELS DDHH:
1.- Mecanismes extraconvencionals I: seguiment dels estats
2.- Mecanismes extraconvencionals II: seguiment de situacions
3.- Els mecanismes convencionals
IV Part: ELS MECANISMES DE PROTECCIÓ INTERNACIONAL JURISDICCIONALS DELS DDHH:
1.- L'actuació del Tribunal de justícia de la UE
2.- L'actuació del Tribunal europeu de drets humans i la Cort Interamericana de drets humans
3.- L'actuació dels tribunals penals internacionals

Metodologia
Les sessions dels blocs I i II seran bàsicament teòriques. Les sessions dels blocs III i IV s'estructuraran en
sessions teòriques (3) i pràctiques. Les sessions pràctiques s'estructuraran a partir d'un estudi de cas,
prèviament preparat seguint una guia de lectura que serà objecte de debat presencial. Es per això que
l'assistència a classe es un requisit imprescindible per a l'avaluació continuada i que a l'hora de calcular la
càrrega lectiva del curs, l'alumne haurà de tenir en compte que, a més de les hores d'aula, haurà de dedicar
part del seu temps també a la lectura de textos i preparació de les sessions; a l'estudi dels continguts i com a
mínim, a una o dos tutories al llarg del curs.

Activitats formatives
Títol

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

classe pràctica

9

0,36

1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 16

classe teòrica

13,5

0,54

1, 4, 5, 7, 8, 13, 15, 16

10

0,4

1, 3, 4, 5, 10, 12

Estudi

14

0,56

3, 6, 8, 9, 10, 12

Lectura textos

14,16

0,57

6, 7, 12, 13, 15, 16

Preparació de les sessions

14,34

0,57

2, 3, 6, 7, 9, 10, 13, 15

Tipus: Dirigides

Tipus: Supervisades
Tutories
Tipus: Autònomes
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Avaluació
La participació activa de l'alumnat és un requisit imprescindible per al bon funcionament de l'assignatura i és
un element molt rellevant en l'avaluació. Per això es requereix l'assistència habitual i puntual, la lectura de la
bibliografia requerida per a cada sessió, la intervenció en els debats i la preparació de les activitats
assenyalades per a cada tema, així com l'elaboració i presentació dels treballs en les dates previstes.
L'avaluació dels blocs I i II constarà d'un exàmen (30%) i un treball individual (20%). Per a aprovar la primera
part i poder avaluar els blocs III i IV és necessari fer les dues activitats d´ avaluació i aprovar amb una nota
mitjana mínima de 5 entre el treball de recerca i el examen.
L'avaluació dels blocs III i IV podrà ser, alternativament, continuada o per examen. Pel que fa a l'avaluació
continuada, aquesta constarà d'exercicis a classe (prèviament treballats autonomament per l'estudiant) i, per
tant, l'assistència presencial és obligatòria. Aquests exercicis poden consistir en comentaris de lectures,
debats, recreacions de casos davant de tribunals/comités internacionals, presentacions orals de casos, entre
d'altres. Alternativament existeix la possiblitat d'avaluació única dels blocs III i IV mitjançant un examen
teòrico-pràctic (50%).
La nota final surtirà del promig dels criteris d'avaluació assenyalats anterioment, sent el mínim exigit per
aprovar el curs un 5 (de promig).
Hi haurà la possibilitat de recuperació quan la nota resultant del promig dels mecanismes d'avaluació sigui
superior a 4.

Activitats d'avaluació
Títol

Pes

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

Entrega d'un treball escrit corresponent als blocs I i II

20%

0

0

1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12,
13, 15, 16

Examen corresponent als blocs I i II

30%

0

0

2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11

Participació activa (intervencions orals) en les 4 activitats d'aula
del III i IV

10%

0

0

1, 3, 4, 5, 10, 13, 14, 15

4 activitats pràctiques corresponents als blocs III i IV

40%

0

0

2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 16
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Links de interés:
Documentación de naciones Unidas:
https://www.un.org/Depts/dhl/spanish/resguids/spechrsp.htm
Cuadro de normas y mecanismospara la Protección de los Derechos Humanos
http://www.derechoshumanos.net

Legislación UE

http://europa.eu/legislation_summaries/human_rights/index_es.htm
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