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Informació general de l'assignatura
Denominació

DRET

Codi

101742

Semestre d'impartició

1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA

Caràcter

Nombre de crèdits
assignatura (ECTS)
Tipus d'activitat, crèdits
i grups

Grau/Màster

Curs

Caràcter

Modalitat

Grau en Treball Social

1

TRONCAL

Presencial

6

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 castellà

2021-22

Professor/a (s/es)

Adreça electrònica professor/a
(s/es)

CUADROS AGUILERA, POL

pol.cuadros@udl.cat

Crèdits
impartits
Horari de tutoria/lloc
pel
professorat

7,8

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 capacitatcrítica, d’anàlisi i síntesi
CG2: Mostrar capacitat d’organització i planificació. CG3: CG3: Desenvolupar capacitat per la resolució de
problemes i presa de decisions.
CT1: Implemetar la comunicació oral I escrita en la llengua materna.
CT3: Utilitzar les TIC en el context professional i capacitat de gestió de lainformació.
CE2: Conèixer els referents de les ciències humanes i socials que aporten al treball social elements de
comprensió de la realitat social.
CE5: Conèixer els mecanismes per a conscienciar als ciutadans sobre els seus drets i motivar-los per
aprendre decisions fonamentades
CE6: Analitzar i avaluar els problemes i necessitats socials presents a la societat.
CE15: Conèixer els elements bàsics econòmics i jurídics del sistema públic i de l'estat del benestar.

Continguts fonamentals de l'assignatura
TEORÍA DEL DRET, DRET CONSTITUCIONAL, I CONCEPTES JURIDICS FONAMENTALS
Tema 1. Dret i Societat.
1. Aproximació a el 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.
1. Dret i poder. 2. Estat i Estat de dret.
Tema 3. L'Estat constitucional, democràtic i social.
1. Característiques. 2. Els drets socials. 3. La Constitució econòmica. 4. Els serveis socials: marc jurídic.
Tema 4. La Constitució Espanyola de 1978.
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1. Poder Constituent i Poders Constituïts. Decisions fonamentals de l'constituent de 1978. 2. La Constitució:
elements, tipus i funcions. 3. Característiques, estructura i contingut de la Constitució espanyola. 4. Estabilitat i
reforma de la Constitució. 5. La Constitució i l'ordenament jurídic.
Tema 5. Forma de Govern i institucions.
1. La Monarquia Parlamentària. 2. Les Corts Generals. 3. El Govern. 4. El poder judicial. 5. El Tribunal
Constitucional.
Tema 6. Les fonts de el 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 7. Integració europea
1. La pertinença a la Unió Europea: fonament constitucional. 2. Els principis del Dret de la Unió Europea. 3. Les
institucions de la Unió Europea. 4. Les fonts d'el Dret de la Unió Europea. 5. Les competències de la Unió Europea
en matèria social.
Tema 8. L'Organització Territorial de l'Estat.
1. L'Estat autonòmic i les comunitats autònomes. 2. Els estatuts d'autonomia i el Sistema de Fonts Autonòmic. 3.
Breu referència a el sistema institucional. 4. El règim competencial de les comunitats autònomes. 5. El
finançament de les comunitats autònomes. 6. L'autonomia local. 7. L'Estat social autonòmic.
Tema 9. Drets i Llibertats.
1. El fonament dels drets i llibertats públiques. 2. Els drets en l'àmbit internacional. 3. Els Drets Fonamentals a la
UE. 4. Drets i Llibertats a la Constitució espanyola: classificació. 5. Les garanties dels drets a la Constitució. 6.
Les declaracions de drets, deures i principis en els estatuts d'autonomia.

Eixos metodològics de l'assignatura
Activitats formatives Gran grup
Les classes es desenvoluparen cada setmana en sessions de tres hores. Per a la adquisició de coneixements i
habilitats durant aquestes classe s'utilitzaran lliçons magistrals, remissió a manuals i dinàmiques de treball que
faciliten la comprensió y assimilació dels continguts teòrics.
Activitats formatives Grups mitjans
Les classes es desenvoluparen cada setmana en sessions d'una hora. En aquestes classes es faran: seminaris de
comentaris de texts; visionat de pel'lícules; 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 la assignatura.
Les activitats es faran a partir de materials de treballs proporcionats pel professor. Les dinàmiques d'aquestes
classes ajudan a seguir i clarificar els continguts de la materia. Es busca que l'estudiant a mès de aprendre i
coneixer una determinada informació sapiga com accedir a la materia, obtenir la información i els necessaris per
l'estudi de la assignatura, crean canals per accedir als coneixements, es formi un esprit critic vers les normes i els
casos judicials, aprengui a raonar i a questionar això determinat en les lleis, normes i discursos jurídics.
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Pla de desenvolupament de l'assignatura
DATA

PROGRAMACIÓ

PROFESSOR

14-9-2020

Presentació

Pol Cuadros

21-9-2020

Tema 1 (I)

Pol Cuadros

5-10-2020

Tema 1 (II)

Pol Cuadros

19-10-2020

Tema 2

Pol Cuadros

26-10-2020

Tema 3

Pol Cuadros

2-11-2020

Tema 4

Pol Cuadros

9-11-2020

Tema 5

Pol Cuadros

16-11-2020

Pol Cuadros

23-11-2020

Tema 6

Pol Cuadros

30-11-2020

Tema 7

Pol Cuadros

7-12-2020

Tema 8

Pol Cuadros

14-12-2020

Tema 9

Pol Cuadros

21-1-2021

Dubtes

Pol Cuadros

PROVES AVALUATIVES

Examen primer parcial

Sistema d'avaluació
La qualificació final es realitzarà en funció de les qualificacions parcials obtingudes a les dues proves escrites
d'avaluació continuada (25% + 25%) i de la nota final de les activitats realitzades a les classes del grups mitjans
(20% + 20% + 10%).
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.
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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)
Al llarg del curs als grups mitjans es faran 2 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 assolin la nota minima de 5 tindran una
qualificacón de Suspens. Unicament seran 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. Avaliació única
En cas que un/a estudiant acrediti documentalment la seva impossibilitat d'assistir a les activitats programades
dins l’avaluació continuada (per treball remunerat, segona o ulterior matrícula de l’assignatura, conciliació de la vida
laboral i familiar i estades de mobilitat) podrà optar per una prova final de validació de competències i
coneixements que es realitzarà la segona setmana d'exàmens.

Bibliografia i recursos d'informació
- J.M. Castellà Andreu (ed). Derecho Constitucional básico. 3ª ed. Huygens. Barcelona. 2016.
-J. García Morillo, La democracia en España, Alianza, 1996. [DE]
-L. Prieto Sanchís, Apuntes de teoría del derecho, Trotta, Madrid, 2005. [ATD]
-M. Atienza, El sentido del derecho, Ariel, Barcelona, 2001. [SD]
-M. Atienza, Tras la justícia, Ariel, Barcelona, 1993.
-M. Jesús Moro Almaraz i I. Sánchez Cid, Nociones básicas de derecho civil, Tecnos, Madrid, 1999 [NBDC]
Es pot consultar material legislatiu i normatiu a les webs dels diferents ministeris, Cortes Generales, Presidencia
del Gobierno, Gencat, Parlament de Catalunya, Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo, etc...

