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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 54, 1S, GADE(Campus Extens Experimental)
Semestre Primer semestre
Idioma d'impartició

Professors

Horari d'atenció alumnat
Professors

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

11:00h 14:00h Dimecres 07/10/2009 29/10/2009Alberto José Oehling De los

Reyes

aoelin@hotmail.com
11:00h 18:00h Dimecres 02/11/2009 17/12/2009

Sebastià Rubí Tomàs

sebastiarubi@icaib.org
No hi ha sessions definides

Titulacions on s'imparteix l'assignatura

Titulació Caràcter Curs Estudis

Grau en Administració d'Empreses Formació Bàsica Primer curs Grau
Grau en Dret Formació Bàsica Primer curs Grau
Grau en Economia Formació Bàsica Primer curs Grau
Grau en Geografia Formació Bàsica Primer curs Grau
Grau en Turisme Formació Bàsica Primer curs Grau

Contextualització

Aquesta assignatura és una matèria bàsica que és comuna 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 tractarà d'una espècie de 'passejada guiada' pel Dret . Servirà, per als alumnes del
grau de Dret, per a tenir una visió prèvia i general de tot allò que, al llarg de la carrera, veuran en més
profunditat. Per als restants alumnes, permetrà que coneguin els principis i conceptes bàsics del Dret, que
inevitablement afecten al seu camp d'estudi: l'empresa, el turisme, l'economia o el territori.

Requisits
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Competències

Específiques

1. Conèixer i comprendre, en el seu nivell més bàsic i general, les més importants nocions, institucions
i principis jurídics. (GEO: CE-2 Adquirir un coneixement bàsic i comprensiu de la relació entre els
diversos enfocaments de la disciplina, inclosos els relacionats amb els camps epistemològics més
amplis de les ciències naturals, les ciències econòmiques i jurídiques i les humanitats. ECO: CE3.
Aportar racionalitat a l'anàlisi i a la descripció de qualsevol aspecte de la realitat econòmica. ADE:
CE2.1.8. Conèixer a un nivell bàsic aquells elements de l'ordenament jurídic que permetin incloure
aquesta dimensió en l'anàlisi de l'empresa i el seu entorn. TUR: CE-2. Adquirir un coneixement bàsic i
comprensiu de al relació entre els diversos enfocaments que té el turisme, inclosos els relacionats amb
els caps epistemològics més amplis de les ciències naturals, les ciències econòmiques i jurídiques i les
humanitats. DER: 2. Coneixements jurídics bàsics. Conèixer i comprendre els principis, institucions,
normes i conceptes jurídics bàsics, incloent la seva gènesi..

Continguts

Continguts temàtics
1. El Dret i les seves fonts

2. La Constitució i els principis democràtics

3. L'organització de l'Estat. Les Administracions Públiques

4. L'entorn internacional; la cultura de la pau; immigració i estrangeria

5. La persona. La família i l'herència

6. Els drets humans; igualtat entre homes i dones; la discapacitat

7. El Dret Penal

8. El sistema tributari

9. Els contractes. Els béns. L'activitat empresarial. Les relacions laborals

10. L'Administració de Justícia

Metodologia docent

Activitats de treball presencial
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Modalitat Nom Tip. agr. Descripció

Classes teòriques Classes magistrals Grup gran (G) En aquestes classes es presentaran i explicaran els principals continguts de
l'assignatura. També es podran desenvolupar activitats teòrico-pràctiques.

Classes pràctiques Classes pràctiques Grup mitjà (M) A aquestes classes es realitzaran activitats pràctiques orientades a la
comprensió dels continguts de l'assignatura i a l'adquisició de les
competències assumides, per tal de donar a l'alumne una visió més ample
del contingut de l'assignatura.

Avaluació Examens parcials Grup gran (G) Es realitzaran dos exàmens parcials. El primer versarà sobre la meitat del
temari, transcorreguts els dos primers mesos del quadrimestre de docència.
El segon, versarà sobre la resta del temari. La finalitat dels dos exàmens
és que l'alumne tengui una primera aproximació en profunditat sobre la
matèria.

Avaluació Examen final Grup gran (G) L'examen final pretén avaluar els coneixements de l'alumne sobre el
conjunt de l'assignatura i es realitzarà en acabar el quadrimestre.

Activitats de treball no presencial

Modalitat Nom Descripció

Estudi i treball
autònom individual
o en grup

Pràctiques L'alumne, fora de l'horari docent, haurà de preparar les pràctiques prèviament indicades
pel professor, amb la finalitat que siguin resoltes durant les classes pràctiques.

Estudi i treball
autònom individual
o en grup

Estudi i preparació dels
exàmens

L'alumne, fora de l'horari docent, haurà de d'estudiar l'assignatura per tal d'assolir els
coneixements i competències prevists.

Estimació del volum de treball

Modalitat Nom Hores ECTS %

Activitats de treball presencial 45 1.8 30

Classes teòriques Classes magistrals 23 0.92 15.33

Classes pràctiques Classes pràctiques 15 0.6 10

Avaluació Examens parcials 4 0.16 2.67

Avaluació Examen final 3 0.12 2

Activitats de treball no presencial 105 4.2 70
Estudi i treball autònom individual o en grup Pràctiques 30 1.2 20

Estudi i treball autònom individual o en grup Estudi i preparació dels exàmens 75 3 50

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 professora informarà els
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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

A la taula del present apartat es descriu per a cada procediment d'evaluació la tipologia (recuperable,
únicament en el període d'evaluació extraordinària, i no recuperable).

En cas de que un alumne no podés realitzar una activitat no recuperable degut a una causa
extraordinàriamente greu i totalment imprevisible, podrà comunicar-ho al professor per tal que aquest valori
i decideixi la viabilitat de mesures alternatives.

En totes les activitats del curs, no només es valorarà l'encert en les respostes, sinó també la qualitat de
l'exposició: ordre, precisió, concisió, sintaxi i ortografia.

Classes magistrals

Modalitat Classes teòriques

Tècnica Tècniques d'observació (No recuperable)
Descripció En aquestes classes es presentaran i explicaran els principals continguts de l'assignatura. També es podran

desenvolupar activitats teòrico-pràctiques.

Criteris d'avaluació Seran objecte d'avaluació l'assistència a classe. Per a l'avaluació de l'assistència es seguirà el següent

procediment: 1) Es calcularà el 90 % de les classes impartides, tant teòriques com pràctiques. 2) L'alumne

que arribi a n'aquesta xifra obtindrà la qualificació màxima. A la resta se'ls aplicarà una regla proporcional.

3) Aquesta valoració no es realitzarà si l'alumne no assisteix com a mínim a un 50 % de les classes.

Percentatge de la qualificació final: 7% per l'itinerari A

Classes pràctiques

Modalitat Classes pràctiques

Tècnica Tècniques d'observació (No recuperable)
Descripció A aquestes classes es realitzaran activitats pràctiques orientades a la comprensió dels continguts de

l'assignatura i a l'adquisició de les competències assumides, per tal de donar a l'alumne una visió més ample

del contingut de l'assignatura.

Criteris d'avaluació Tal com s'explica a l'apartat de classes magistrals, la valoració de l'assistència a classe es farà de manera

conjunta.

Percentatge de la qualificació final: 3% per l'itinerari A
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Examens parcials

Modalitat Avaluació

Tècnica Proves de resposta breu (Recuperable)
Descripció Es realitzaran dos exàmens parcials. El primer versarà sobre la meitat del temari, transcorreguts els dos

primers mesos del quadrimestre de docència. El segon, versarà sobre la resta del temari. La finalitat dels

dos exàmens és que l'alumne tengui una primera aproximació en profunditat sobre la matèria.

Criteris d'avaluació

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

Examen final

Modalitat Avaluació

Tècnica Proves de resposta llarga, de desenvolupament (Recuperable)
Descripció L'examen final pretén avaluar els coneixements de l'alumne sobre el conjunt de l'assignatura i es realitzarà

en acabar el quadrimestre.

Criteris d'avaluació Es formularan cinc preguntes. Cada pregunta es valorarà de forma independent i la qualificació serà el pro-

mig de les qualificacions obtingudes en les preguntes de l'examen.

Percentatge de la qualificació final: 50% per l'itinerari A

Pràctiques

Modalitat Estudi i treball autònom individual o en grup

Tècnica Tècniques d'observació (No recuperable)
Descripció L'alumne, fora de l'horari docent, haurà de preparar les pràctiques prèviament indicades pel professor, amb

la finalitat que siguin resoltes durant les classes pràctiques.

Criteris d'avaluació L'alumne ha de dur, a classe, la pràctica preparada prèviament, la qual haurà de ser entregada a la finalització

de la classe.

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

Recursos, bibliografia i documentació complementària

El llibre que figura a continuació com bibliografía bàsicaa serà el manuel del curs.

Bibliografia bàsica

Nocions bàsiques de Dret (en preparació)


