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Identificació de l'assignatura

Assignatura 20400 - Nocions Bàsiques de Dret
Crèdits 1.8 presencials (45 hores) 4.2 no presencials (105 hores) 6 totals (150 hores).
Grup Grup 22, 1S, GECO(Campus Extens)
Període d'impartició Primer semestre
Idioma d'impartició Català

Professors

Horari d'atenció alumnat
Professors

Hora d'inici Hora de fi Dia Data d'inici Data de fi Despatx

18:00h 19:00h Dimarts 23/09/2013 31/01/2014 Despatx
015 Edifici
JovellanosMaría del Carmen Fernández

González
carmen.fernandez@uib.es

12:00h 13:00h Dilluns 23/09/2013 31/01/2014 Despatx
015 Edifici
Jovellanos

Titulacions on s'imparteix l'assignatura

Titulació Caràcter Curs Estudis

Grau de Turisme Formació bàsica Primer curs Grau
Grau d'Administració d'Empreses Formació bàsica Primer curs Grau
Grau de Dret Formació bàsica Primer curs Grau
Grau d'Economia Formació bàsica Primer curs Grau
Grau de Geografia Formació bàsica Primer curs Grau
Grau de Relacions Laborals Formació bàsica Primer curs Grau

Contextualització

Aquesta assignatura és una matèria bàsica comun als graus d'Administració i Direcció d'Empreses,
Economia, Turisme, Geografia i Dret. La seva funció és oferir una visió panoràmica de la regulació jurídica
de la vida quotidiana; es tracta d'una espècie de visita guiada o passeig pel mon del Dret. En el cas dels
estudiants de Dret, ha de servir per tenir una visió prècia i general de tot allò que, al llarg dels seus estudis,
analitzaran amb més profunditat i detall. Per a la resta d'alumnes, els hi permetrà conèixer els principis i els
conceptes bàsics del Dret, que inevitablement afecten el seu cam respectiu d'estudi, això és, l'empresa, el
turisme, l'economia o el territori.

Requisits
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Competències

Específiques
1. Conèixer i cmprendre, en el nivell més bàsic i general, els principis, les institucions, les normes i els

conceptes jurídics, incloent-hi llur gènesi..

Continguts

Continguts temàtics
Nocions bàsiques de Dret. Nocions bàsiques de Dret

El Dret i les seves fonts

La Constitució Espanyola i els principis democràtics

L'organització de l'Estat. Les Administracions públiques

L'entorn internacional

La persona. La família. La succesió

Els drets humans. La igualtat entre homes i dones

El Dret Penal

El sistema tributari

Els contractes. Els bens. L'activitat empresarial. Les relacions laborals.

L'Administració de Justícia

Metodologia docent

Activitats de treball presencial

Modalitat Nom Tip. agr. Descripció

Classes teòriques Classes teòriques Grup gran (G) En aquestes classes es presentaran i s'explicaran els principals continguts
de l'assignatura. Les classes s'impartiran en català.

Classes pràctiques Classes pràctiques Grup gran (G) En aquestes classes, es realitzaran activitats dirigides a una millor
comprensió dels continguts de l'assignatura i de les competències
assumides per ella. Consistiran, generalment, en la resolució de petits
supòsits pràctics, en la contestació de preguntes tipus test, etc.



Universitat de les
Illes Balears
Guia docent

Any acadèmic 2013-14
Assignatura 20400 - Nocions Bàsiques de Dret
Grup Grup 22, 1S, GECO
Guia docent AX
Idioma Català

3 / 5

Data de publicació: 18/06/2013
Abans d'imprimir aquest document, pensau bé si és necessari fer-ho. El medi ambient és cosa de tothom.
©2013 Universitat de les Illes Balears. Cra. de Valldemossa, km 7.5. Palma (Illes Balears). Tel: (+34) 971 173 000. E-07122. CIF: Q0718001A

Modalitat Nom Tip. agr. Descripció

Altres Examen final Grup gran (G) L'examen final, que també serà escrit, inclourà tota la matèria pels alumnes
que no hagin superat el parcial. En la resta de casos, només inclourà la
segona part del programa.

Altres Examen parcial
liberatori

Grup gran (G) A mitjans del semestre, es realitzarà un examen parcial liberatori escrit. La
nota requerida per superar-lo i alliberar la matèria és un 5.

Activitats de treball no presencial

Modalitat Nom Descripció

Estudi i treball
autònom individual
o en grup

Estudi classes teòriques Preparació i estudi de les classes teòriques

Riscs específics i mesures de protecció
Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut de
l'alumnat i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Estimació del volum de treball

Modalitat Nom Hores ECTS %

Activitats de treball presencial 45 1.8 30
Classes teòriques Classes teòriques 28 1.12 18.67
Classes pràctiques Classes pràctiques 12 0.48 8
Altres Examen final 3 0.12 2
Altres Examen parcial liberatori 2 0.08 1.33

Activitats de treball no presencial 105 4.2 70
Estudi i treball autònom individual o en grup Estudi classes teòriques 105 4.2 70

Total 150 6 100
A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació
contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants
si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la
plataforma Campus Extens.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants
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Classes teòriques

Modalitat Classes teòriques
Tècnica Tècniques d'observació (No recuperable)
Descripció En aquestes classes es presentaran i s'explicaran els principals continguts de l'assignatura. Les classes

s'impartiran en català.
Criteris d'avaluació Seràn objecte d'avaluació:

1. L'assistència a classe (10%). Per a l'avaluació de l'assistència a classe se seguirà el procediment següent:
Es calcularà sobre el 80% de les classes impartides, tant teòriques com pràctiques. El 20% restant constitueix
un marge de seguretat per cubrir possibles inassistències degudes a causes justificades. L'alumne que superi
aquest 80% obtendrà 1 punt en la qualificació final. En el cas de que un estudiant no atengui efectivament a
les classes i/o no es prepari adequadament per aquestes, pot perdre la puntuació per assistència.

2. La participació i l'interès de l'alumne (10%). Per això es tendran en compte les intervencions realitzades a
les classes, tant teòriques com pràctiques, i l'assistència a algunes activitats com conferències, judicis o visites.

Percentatge de la qualificació final: 20% per l'itinerari A

Classes pràctiques

Modalitat Classes pràctiques
Tècnica Proves de resposta breu (No recuperable)
Descripció En aquestes classes, es realitzaran activitats dirigides a una millor comprensió dels continguts de

l'assignatura i de les competències assumides per ella. Consistiran, generalment, en la resolució de petits
supòsits pràctics, en la contestació de preguntes tipus test, etc.

Criteris d'avaluació La valoració es realitzarà de manera conjunta amb la de les classes teòriques.

Percentatge de la qualificació final: 0% per l'itinerari A

Examen final

Modalitat Altres
Tècnica Altres procediments (Recuperable)
Descripció L'examen final, que també serà escrit, inclourà tota la matèria pels alumnes que no hagin superat el parcial.

En la resta de casos, només inclourà la segona part del programa.
Criteris d'avaluació Examen final escrit. Recaurà sobre al totalitat de la matèria objecte de l'assignatura en el cas que l'alumne

hagi suspès l'examen parcial liberatori. Si l'hagués superat, només inclourà la segona part del programa.

La qualificació s'obtendrà calculant la mitjana de les notes de cada qüestió plantejada. Serà necessari obtenir,
com a mínim, una qualificació de 5 punts sobre 10 per aprovar.

Percentatge de la qualificació final: 40% per l'itinerari A

Examen parcial liberatori

Modalitat Altres
Tècnica Altres procediments (Recuperable)
Descripció A mitjans del semestre, es realitzarà un examen parcial liberatori escrit. La nota requerida per superar-lo i

alliberar la matèria és un 5.
Criteris d'avaluació Examen parcial escrit. Inclourà aproximadament la meitat de la matèria objecte d'estudi.



Universitat de les
Illes Balears
Guia docent

Any acadèmic 2013-14
Assignatura 20400 - Nocions Bàsiques de Dret
Grup Grup 22, 1S, GECO
Guia docent AX
Idioma Català

5 / 5

Data de publicació: 18/06/2013
Abans d'imprimir aquest document, pensau bé si és necessari fer-ho. El medi ambient és cosa de tothom.
©2013 Universitat de les Illes Balears. Cra. de Valldemossa, km 7.5. Palma (Illes Balears). Tel: (+34) 971 173 000. E-07122. CIF: Q0718001A

La qualificació s'obtendrà calculant la mitjana de les notes de cada qüestió plantejada. Serà necessari obtenir,
com a mínim, una qualificació de 5 punts sobre 10 per aprovar.

Percentatge de la qualificació final: 40% per l'itinerari A

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Bibliografia bàsica

AA.VV.: Nociones básicas de Derecho, Colecció Materials Didàctics. UIB, darrera edició.

Bibliografia complementària

Altres recursos


