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Subject's general information

Subject name Introduction to Civil Law. Law of Persons and Family Law

Code 101803

Semester Anual Avaluació Continuada

Typology Complement de formació

ECTS credits 12

Groups 1GG; 4GM

Theoretical credits 0

Practical credits 0

Coordination Dra. Dolors Toldrà Roca

Office and hour of
attention

Matins

Department Dret Privat

Teaching load
distribution between
lectures and
independent student
work

40% presencial/120 hores presencials 
60% no presencial/ 180 hores treball autònom

Modality Presencial

Important information
on data processing

Consult this link for more information.

Language Català/Castellà

Degree Degree in Law

Office and hour of
attention

Matins

E-mail addresses toldra@dpriv.udl.cat 
padial@dpriv.udl.cat 
cortada@dpriv.udl.cat
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https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/ljIirDLEOoUr5Rj


Dra. Dolors Toldrà Roca 
Dra. Adoracion Maria Padial Albas 
Dra. Neus Cortada Cortijo

Subject's extra information

Please bring the recommended legal textbooks to class.

Learning objectives

See competences

Competences

University of Lleida strategic competences

Master Information and Communication Technologies.

Goals

Without Translate - 8.1. Localitza les vies d'informació sobre la temàtica objecte d'estudi. 8.2.
Selecciona les vies d'informació. 8.3. Utilitza correctament les principals webs jurídiques: Aranzadi,
El dret, La llei, norma jurídica, BOE, DOG i uns altres.

 

Respect of the essential rights of equality between men and women, the promotion of Human Rights and of
the values of a peace culture and democracy.

Goals

Without Translate - 11.1. Valora la discriminació històrica per raó de sexe. 11.2. Aplica els principis
constitucionals d'igualtat i respecte en l'àmbit personal i familiar. 11.3. Identifica diferents
problemàtiques socials: violència de gènere, ineficàcia dels mecanismes de protecció dels menors
en situació de risc i desemparament.

 

Degree-specific competences

Show knowledge of the present legal system

Goals

Without Translate - Reconeix el dret civil aplicable en les diverses situacions jurídiques. Distingeix
les diferents capacitats de la persona: jurídica, natural i d'obrar. Identifica el matrimoni i altres
situacions convivenciales. Planteja propostes de solució als situacions de crisi familiar. Reconeix les
institucions de protecció de la persona.

 

Ability to identify and interpret the sources of existing law

Goals

Without Translate - 3.1. Contempla la coexistència de diferents ordenaments jurídics aplicables. 3.2.
Identifica els fonts del dret civil propi de Catalunya. 3.3. Selecciona els fonts del dret civil aplicable.
3.4. Interpreta els fonts del dret civil. 3.5. Aplica la normativa vigent al cas proposat.
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Ability to negotiate and conciliate

Goals

Without Translate - 5.1. Compara la solució judicial en les crisis matrimonials amb altres
mecanismes de conciliació: capítols matrimonials, conveni regulador, la mediació. 5.2. Identifica els
tècniques de mediació. 5.3. Redacta convenis reguladors.

 

Show knowledge of the characteristics, conceptual schedules, institutions and procedures of the judicial
system

Goals

Without Translate - 2.1 Explica el concepte de dret civil. 2.2 Diferència els actes de la persona en
atenció a la seva edat. 2.3 Identifica les principals situacions personals: incapacitació, absència,
prodigalidad, entre unes altres. 2.4 Defineix la institució del matrimoni. 2.5 Descriu altres situacions
de convivència. 2.6 Formula els règims econòmics matrimonials. 2.7 Analitza les institucions de
protecció i guarda de la persona: potestat, tutela, curatela, defensor judicial.

 

Ability to identify social interests and associated values in the judicial principles and rules

Goals

Without Translate - 4.1 Distingeix els diferents models de família: monoparentals, unions entre
persones del mateix sexe. 4.2. Determina la filiació matrimonial i no matrimonial, així com l'adoptiva i
la que prové de les tècniques de reproducció assistida. 4.3. Detecta la problemàtica dels menors
més vulnerables: en situació de risc i desemparament.

Degree-transversal competences 

Ability to adequately manage information (Instrumental ability)

Goals

Without Translate - 7.1. Organitza l'argumentació jurídica més rellevant de la matèria. 7.2. Selecciona
els sentencies i resolucions aplicables als supòsits plantejats. 7.3. Identifica el contingut fonamental
d'un text jurídic.

 

Ability to work in a team (Interaction ability)

Goals

Without Translate - 10.1. Contrasta les opinions socials i argumentacions jurídiques sobre la temàtica
proposta. 10.2. Resol conjuntament l'estudi de cas proposat. 10.3. Comparteix la informació
obtinguda amb els membres del grup. 10.4. Exposa el treball realitzat en equip.

 

Ability to keep to an ethical commitment (Systemic ability)

Goals

Without Translate - 9.1. Valora les conseqüències jurídiques en les crisis familiars. 9.2. Demostra un
sentit crític davant les normes jurídiques objecte d'estudi. 9.3. Expressa interès en els problemes
socials més rellevants relacionats amb la matèria: adopció conjunta per a persones del mateix sexe,

2014-15



famílies reconstituïdes, menors desemparats, acolliment familiar.

 

Ability to analyse and synthesize (Instrumental ability)

Goals

Without Translate - 6.1. Descriu les diferents institucions de protecció de persona. 6.2. Analitza les
conseqüències jurídiques de l'edat en els actes de la persona. 6.3. Analitza els drets de la
personalitat. 6.4. Contrasta les diferents situacions de crisis familiars. 6.5. Distingeix les diferents
classes de filiació.

Subject contents

Subject contents

Section I. General Part. Personal rights. Legal principal and expiry.

Dr. Neus Cortada Cortijo

1.      Concept of Civil Law. The Civil Law of Catalonia

2.      Sources of Civil Law

3.      Natural person

4.      Age

5.      Incapacity. Limited capacity

6.      The legal entity

7.      Legal principal and expiry

 

Section II. Family Law (I). Matrimonial law

Dr. Dolors Toldrà Roca

8.      The family institution

9.      Marriage

10.  Effects of marriage

11.  Economic relationships between spouses

12.  Economic marriage systems

13.  Matrimonial crisis mediation

14.  Effects of nullity, separation and divorce. Family planning

 

 

Section III. Family law (II).

Dr. Adoración Padial Albás
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15.  Family alimony

16.  Steady coexistence as a couple

17.  Coexistence relationships of mutual aid

18.  Biological kinship

19.  Adoptive kinship

20.  Parental authority

21.  Protection institutions

Methodology

GG:: Classe magistral

GM: Pràctiques, ús de les TIC, mètode del cas, seminaris, debats, tutories, conferències ......

Development plan

SETMANES DESCRIPCIÓ

18 / 19 setembre  Presentació

25 setembre /14 novembre  Bloc I

20 / 21 novembre  Avaluació Bloc I

27 novembre / 27 febrer  Bloc II

5 / 6 març Avaluació Bloc II

12 març / 15 maig Bloc III

21 / 22 maig Avaluació Bloc III

28 / 29 maig Avaluació global test

  

Evaluation

TEMES ACTIVITATS AVALUACIÓ %  DATES

  1 al 7 Prova teòrica Bloc I  25%  20/21 novembre

  8 al 14 Prova escrita - estudi de cas - Bloc II  25%  5/6 març

 15 al 21 Projecció película. Prova escrita Bloc III  25%  21/22 maig

  1 al 21 Prova test  25%  28/29 maig

 

Bibliography

Recommended bibliography
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-        DÍEZ-PICAZO, Luis/GULLÓN, Antonio, Sistema de derecho civil. Vol. 1: Introducción. Derecho de la
persona. Autonomía privada. Persona jurídica,, Ed. Tecnos.

-        GETE-ALONSO, M. Carmen i d'altres, Derecho de la persona vigente en Cataluña, Ed. Tirant lo Blanch.

-        GETE-ALONSO, M. Carmen i d'altres, Derecho de  familia vigente enCataluña, Ed. Cálamo.

-        MALUQUER DE MOTES I BERNET,Carlos, Derecho de la persona y negocio jurídico, Ed. Bosch.

-        MALUQUER DE MOTES I BERNET,Carlos, Derecho de.familia, Ed. Bosch.

-        PUIG FERRIOL, LLuis/ ROCA TRIAS,Encarna., Institucions del dret civil de Catalunya. Vol. 2: Dret de la
persona i dret de familia, Tirant lo Blanch.

 

Additional bibliography:

-        ARECES, M. Teresa (coord.), Estudios jurídicos sobre persona y familia, Ed. Comares.

-        CORTADA CORTIJO, Neus (coord.), El desenvolupament del dret civil català: l'elaboració del Codi Civil de
Catalunya, Ed. Pagès.

-        TOLDRÀ ROCA, Dolors, Capacidad natural y capacidad matrimonial. La transexualidad. Ed. Cedecs.

-        PADIAL ALBÁS, Adoración, Los alimentos entre parientes. Ed.Bosch.

-        PADIAL ALBÁS, Adoración/TOLDRÀ ROCA, Dolors (coord.). Estudios jurídicos sobre la proteción de la
infancia y adolescencia. Ed. Tirant lo Blanch.

 

Resources:

-        Civil Code of Catalonia.

-        Civil Code.

-        Law 15/2009, of July 22, Mediation in the field of private law.

-        Law 14/2010, of May 27, Rights and opportunities in childhood and adolescence.
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