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Introducció al Dret

Codi: 103499
Crèdits: 6

Titulació Tipus Curs Semestre

2500257 Criminologia FB 1 1

Altres indicacions sobre les llengües

Los alumnos podrán participar en clase, hacer los trabajos y lo exámenes en catalán.

Equip docent

Emma Teodoro Martínez

Prerequisits

Cap

Objectius

Donar a l'alumne les eines bàsiques per a poder compendre el món del Dret

Competències

Demostrar que es coneix el marc legal i el model de funcionament dels diferents agents de control del
delicte.
Demostrar que es coneix i es comprèn el marc juridicopenal de resposta a la criminalitat (dret
constitucional, dret policial, dret processal i dret penal).
Redactar un treball acadèmic.
Relacionar-se respectuosament amb persones.
Tenir capacitat d'anàlisi i síntesi.
Transmetre oralment les idees a una audiència.
Treballar de manera autònoma.
Utilitzar correctament el llenguatge jurídic, el psicològic, el pedagògic i el sociològic.

Resultats d'aprenentatge

Conèixer el lèxic jurídic.

Correlacionar el corpus del dret penal amb la seva aplicació en l'àmbit criminològic.
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Correlacionar el corpus del dret penal amb la seva aplicació en l'àmbit criminològic.
Explicar els criteris de funcionalitat última en l'aplicació del dret penal a l'acte criminal.
Redactar textos jurídics amb llenguatge tècnic.
Redactar un treball acadèmic.
Relacionar-se respectuosament amb persones.
Tenir capacitat d'anàlisi i síntesi.
Transmetre oralment les idees a una audiència.
Treballar de manera autònoma.

Continguts

INTRODUCCIÓ AL DRET.

1. EL CONCEPTE DE DRET.

2. EL DRET I ALTRES SISTEMES NORMATIUS.

3. DRET I ESTAT.

4. DRET I SOCIETAT.

5. DRETS HUMANS, JUSTICIA I ALTRES VALORS DEL DRET.

6. LA NORMA JURÍDICA.

7. L'ORDINAMENT JURÍDIC.

8. INTERPRETACIÓ I APLICACIÓ DEL DRET.

9. LES FONTS DEL DRET.

10. CONCEPTES JURÍDICS FONAMENTALS.

Metodologia

El contingut del programa es desenvolupa tant a les classes teòriques com a les pràctiques. A les classes
pràctiques els alumnes hauran de preparar diferents temes, tant de forma individual com en grup, i exposar de
manera oral i escrita els seus treballs.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

assistència a classe 45 1,8 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9

Tipus: Supervisades

preparació casos pràctics 50 2 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Tipus: Autònomes

preparació exàmens 55 2,2 1, 7, 9

Avaluació

L'avaluació es fa sumant les notes dels exàmens (60%), les pràctiques (30%) i l'assistència i participació a
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L'avaluació es fa sumant les notes dels exàmens (60%), les pràctiques (30%) i l'assistència i participació a
l'aula (10%).

Examen

L'examen consta de dues parts: 

- una part tipus test. La nota mínima per aprovar aquesta primera part és de 5/10.

- una part de desenvolupament. La nota mínima per aprovar aquesta segona part és de 3/10

És a dir, nomes aquells alumnes que superin aquestes notes mínimes podran aprovar l'examen, sempre que
la nota final del examen sigui igual o superior a 5.

Aquesta nota final serà la mitjana de la nota de test i desenvolupament.

Aquells alumnes que no superin la part del examen tindran l'oportunitat de re-avular aquesta part en una
segona data d'examen. Aquet segon examen tindrà la forma i normativa del primer.

Pràctiques

Les pràctiques consistiran en un primer exercici avaluable de redacció sobre un dels temes tractats al llarg del
curs en el qual hauran d'aplicar-se els coneixements adquirits en totes les sessions. El segon exercici
consistirà en un debat en grup i la presentació sempre en el mateix grup de les conclusions de un dels temes
tractats durant el debat. 

Els treballs escrits en els quals es detecti un ús inadequat de cites i textos procedents d'un altre autor seran
avaluats automàticament amb la nota de zero.

Aquells alumnes que no superin la part pràctica amb un 5/10 tindran l'oportunitat de re-avaluar la part pràctica
mitjançant una pregunta en l'examen final sobre un dels temes tractats en els seminaris al llarg del curs.

Participació

Atès que l'assistència a classe és obligatòria, la participació exigeix en primer lloc que l'alumne hagi assistit a
totes les classes, excepte adequada justificació.

A més es valorarà l'actitud de l'alumne i la seva participació activa en el desenvolupament de les classes.

Seguint la normativa del grau, la còpia en l'examen suposarà la qualificació del mateix amb zero i la pèrdua
del dret a reavaluació.

Aquells alumnes que amb caràcter reiterat hagin de ser advertits pel professorat per no guardar silenci durant
la classes o mantenir una actitud que suposi interrupcions i inconvenients per al desenvolupament normal de
les classes podran ser penalitzats amb una reducció de la seva qualificació final resultant dels tres apartats
anteriors.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Assistència i participació a l'aula 10% 0 0 1, 6, 7, 8, 9

Pràctiques 30% 0 0 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Proves avaluadores 60% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9

Bibliografia
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