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Informació general de l'assignatura

Denominació DRET

Codi 100943

Semestre d'impartició 2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Grau en Educació Social 1 TRONCAL Presencial

Nombre de crèdits
assignatura (ECTS)

6

Tipus d'activitat, crèdits
i grups

Tipus
d'activitat

PRAULA TEORIA

Nombre de
crèdits

1.8 4.2

Nombre de
grups

2 1

Coordinació CUADROS AGUILERA, POL

Departament/s DRET PÚBLIC

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Català i/o castellà

2020-21

https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/6YmWjHtUWcryan1


Professor/a (s/es)
Adreça electrònica professor/a
(s/es)

Crèdits
impartits
pel
professorat

Horari de tutoria/lloc

CUADROS AGUILERA, POL pol.cuadros@udl.cat 6

FERNÁNDEZ CAÑUETO, DANIEL daniel.fernandez@udl.cat 1,8

Objectius acadèmics de l'assignatura

1. Reconèixer les característiques, esquemes conceptuals, institucions i procediments del sistema jurídic.
2. Prendre consciència crítica en l’anàlisi de l’ordenament jurídic i del desenvolupament de la dialèctica

jurídica.
3. Percebre el caràcter unitari de l’ordenament jurídic i la seva necessària visió transdisciplinar.
4. Identificar i interpretar les fonts del dret vigent
5. Identificar posibles respostes a problemes jurídics i derivar-los al professional competent. 

Competències

CG1 Desenvolupar una capacitat crítica, d’anàlisi,  de síntesi, d’organització y de planificació.

CG2 Exercir un aprenentatge autònom, adaptació a situacions noves i apertura cap a l’aprenentatge al llarg de la
vida i desenvolupament de la creativitat, iniciativa i esperit emprenedor.

CG4 Assumir el compromdo de desenvolupament personal i professional amb un mateix i la comunitat.

CG5: Desenvolupar capacitat per a la selecció, gestió del coneixement i de la informació.

CT1 Tenir una correcta expressió oral i escrita

CT3 Dominar les TIC

CT4 Respectar els drets fonamentals d’igualtat entre homes i dones, la promoció dels Drets Humans i els valors
propis d’una cultura de pau i de valors democràtics

 

 

 

 

Continguts fonamentals de l'assignatura

    

TEORÍA DEL DRET, DRET CONSTITUCIONAL, I CONCEPTES JURIDICS FONAMENTALS

Tema 1. Dret i Societat.
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1. Aproximació al concepte de dret. 2. Dret i força. 3. Normes socials, morals i jurídiques. 4. El dret com a
fenomen social. 5. Conflicte i dret. 6. Les funcions del dret.

Tema 2. Dret i Estat.

Dret i poder. Estat i Estat de dret.

Tema 3. L'Estat constitucional, democràtic i social.

1. L'Estat Social i Democràtic de Dret: característiques. 2. Els drets socials. 3. La Constitució Econòmica. 4. Els
serveis socials: marc jurídic.

Tema 4. La Constitució Espanyola de 1978.

1. Poder Constituent i Poders Constituïts. Decisions fonamentals de la constitució de 1978. 2. Constitució:
elements, tipus i funcions. 3. Característiques, estructura i contingut de la Constitució Espanyola. 4. Estabilitat i
reforma de la Constitució.

Tema 5. Les fonts del dret.

1. La Constitució com a norma jurídica superior. 2. Els Tractats Internacionals. 3. La Llei. 4. Les normes emanades
pel Govern: Decret Llei, Decret-Legislatiu, els reglaments.

Tema 6. L'organització territorial de l'Estat.

1. La integració europea. L'Europa social. 2. L'estat de les autonomies i les comunitats autònomes. Els Estatuts
d'Autonomia i altres normes de repartiment competencial. 3. L'Estat social autonòmic. 4. Autonomia local.
Referència especial a les competències dels municipis en serveis socials.

Tema 7. Els Drets Fonamentals.

1. Els Drets Humans en el Dret Internacional Global i Regional. 2. La Carta dels Drets Fonamentals de la Unió
Europea. 3. Drets i deures fonamentals en la Constitució espanyola de 1978. Els principis fonamentals. 4. Els
drets, els deures i principis en els Estatuts d'Autonomia.

Tema 8. Les garanties dels drets.

1. Les garanties normatives. 2. Les Garanties Institucionals. 3. Les garanties jurisdiccionals. 4. La suspensió dels
Drets Fonamentals.

Tema 9. Els drets econòmics i socials a la constitució. Els rectors principals de la política social i
econòmica.

1. Els drets socials com a drets fonamentals. 2. Característiques generals dels drets econòmics i socials a la
Constitució. 3. Els principis rectors de la política social i econòmica. 4. El desenvolupament legislatiu dels principis
rectors.

Tema 10. La Constitució Espanyola i l'Ordenament Jurídic.

1. L'ordenament jurídic. 2. Constitució i dret privat. 3. Els Principis Constitucionals del Dret Penal. 4. El Govern i
l'Administració Pública a la Constitució espanyola de 1978.

Tema 11. Marc Jurídic del Treballador Social.

1. Estatut jurídic del treballador social. 2. El treballador social al districte judicial. 3. Actuació del treballador social
a la zona civil. 4. Actuació del treballador social en l'àmbit penal.

Eixos metodològics de l'assignatura

Activitats formatives en gran grup:
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Les classes es desenvolupen cada setmana en sessions de tres hores. El format és el de classe magistral,
fomentant la participació de l'alumnat.

 

Activitats formatives Grups mitjans i petits:

 

Les classes es desenvolupen cada setmana en sessions d'una hora. En aquestes classes es faran: seminaris de
comentaris de texts; pràctiques jurídiques i estudi de casos, debats i tutories col·lectives. En aquestes classes els
estudiants hauran de fer exercicis, comentaris de texts, de lleis i sentències i activitats diverses relacionades amb
els continguts de l’assignatura.

 

Les activitats es faran a partir de materials de treballs proporcionats pel professor. Les dinàmiques d'aquestes
classes ajuden a seguir i clarificar els continguts de la matèria. Es busca que l'estudiant a més d’aprendre i
conèixer una determinada informació sàpiga com accedir a la matèria i obtenir la informació per l'estudi de la
assignatura, creant canals per accedir als coneixements, es formi un esperit crític vers les normes i els casos
judicials, aprengui a raonar i a qüestionar això determinat en les lleis, normes i discursos jurídics.

Pla de desenvolupament de l'assignatura

Dates
(Setmanes)

Descripció
Activitat

Presencial
HTP (2)
(Hores)

Activitat treball
autònom

HTNP (3)
(Hores)

1
Presentació de l'assignatura i

Tema 1
Lliçó magistral 3 Estudi material docent 1

1 Introducció a les activitats Pràctiques 1
Estudi material

pràctiques
4

2-3 Tema 2 Lliçó magistral 6 Estudi material docent 7

2-3 Text 2 Pràctiques 2 Comentari text 3

4-5 Temes 3 i 4 Lliçó magistral 6 Estudi material docent 9

4-5 Text 5 Pràctiques 2 Comentari text 3

      

6 Tema 5 Lliçó magistral 6 Estudi material docent 5

6 Text 6 Pràctiques 1 Comentari text 4

7-8 Tema 6 Lliçó magistral 6 Estudi material docent 8

9 Primera prova Avaluació 2
Estudi material

docent 
6

10-11 Text 7 Pràctiques 2 Comentari text 4

12-13 Tema 7 Lliçó magistral 5 Estudi material docent 6

12-13 Text 8 Pràctiques 2 Comentari text 4

14 Tema 8 Lliçó magistral 3 Estudi material docent 8

14 Text 9 Pràctiques 2 Comentari text 4

15 Tema 10 Lliçó magistral 3 Estudi material docent 6
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15 Text 10 Pràctiques 2 Comentari text 4

16 Tema 11 Llicó magistral 3
Estudi material docent i

texts
6

17 Tutories Tutories 1
Estudi material docent i

texts
7,5

18 Setmana d'avaluació
Setmana

d'avaluació
 

Estudi material docent i
texts

5,5

18 Segona prova Avaluació 2
Estudi material docent

i texts
7,5

(2) HTP = Hores de Treball Presencial          (3) HTNP = Hores de Treball No Presencial

 

 

Sistema d'avaluació

La qualificació final es realitzarà en funció de les qualificacions parcials obtingudes a les tres proves escrites
d'avaluació continuada (25% + 25% + 20%) i de la nota final de les activitats realitzades a les classes del grups
mitjans (30%).

 

1. Proves Escrites d'avaluació continuada           

Al llarg del curs es realitzaran tres proves d'avaluació continuada, dos sobre els temes de les lliçons del pla
docent i una sobre els textos i documents treballats al llarg del curs a les classes mitjanes. 

Primera Prova:  setmana 9  (data orientativa, pendent de confirmació)               (prova obligatòria) 

         Temari: Tots els temes de GG i GM realitzats fins la setmana anterior. 25% (2,5 punts)

         Nota mínima: 1,25 punts

Segona Prova: setmana 18  (data orientativa, pendent de confirmació)                    (prova obligatòria)

         Temari: Tots els temes de GG i GM realitzats fins la setmana anterior. 25% (2,5 punts)        

         Nota mínima: 1,25 punts

Prova validaciò textos classes mitjanes: setmana 18  (data orientativa, pendent de confirmació)

          Temari: Tots els textos i temes treballats a les classes mitjanes. 20% (2 punts)

          Nota mínima: 1 punt.

En aquestes proves es valorarà la capacitat d’aplicar el coneixements adquirits a les sessions de les classes
grans i mitjanes i la capacitat d’anàlisi crítica i l’argumentació donada en la resolució dels casos.

La nota final de les proves de l'avaluació continuada serà la nota mitjana obtinguda en les tres proves i serà
necessari obtenir una nota mínima de 3,5 sobre 7 per accedir a l'avaluació final.

Avaluació continuada = 2,5 + 2,5 + 2 = 7      Nota mínima = 1,25+1,25+1 = 3,5 punts 

 

2. Avaluació de les activitats realitzades als grups mitjans. (30% de la nota final) (3 punts)
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Al llarg del curs als grups mitjans es faran entre 3 i 5 activitats de lectura, comentari de text i pràctiques de les
quals s'han de fer obligatòriament un mínim de 3 i obtenir una nota de mitjana de 1,25 sobre 3 per tenir accés a
l'avaluació final.

A totes les activitats es valorarà la preparació i l’estudi dels treballs, la lectura dels texts, l’exposició i la
participació a les classes i els treballs presentats a cadascuna de les activitats.

El valor global d'aquestes activitats és d'un 30% (3 punts sobre 10)

Nota mínima 1,5 punts sobre 3 punts

 

3.- No presentats: els alumnes que es presentin a totes les proves d'avaluació pero no tinguin el nombre mínim
d'activitats tindran una qualificacón de Suspens. Unicament serà qualificats com a no presentats els que no es
presentin a alguna de les proves o no realitzen l'avaluació continuada dels grups mitjans. 

 

4. Resum Avaluació final                                                   

avaluació continuada  +  avaluació d'activitats  

3 proves   +  4-5 activitats     

7 punts  +  3  punts         

mínim 3,5 punts  +  mínim 1,25 punts

3-activitats mínim

Bibliografia i recursos d'informació

CASTELLA ANDREU, J.M (ed). Derecho Constitucional básico. 3ª ed. Huygens. Barcelona. 2016.

MEIX CERECEDA, P.  El derecho a la educación en el sistema internacional y europeo. Tirant lo
Blanch, Monografías 916. Valencia. 2014.

Amando Vega Fuente, La educación ante la discapacidad, Aljibe, 2003.

Albert Noguera Fernández y Adoración Guamán Hernández (Dir.), Leccciones sobre Estado social y
Derechos sociales, Tirant Lo Blanch, 2014.

Xavier Pelegrí Viaña (Ed.), Els serveis socials a Catalunya, UdL, 2011
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