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Informació general de l'assignatura

Denominació INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL I PROCÉS CIVIL

Codi 101815

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

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Doble titulació: Grau en Dret i
Grau en Administració i Direcció
d'Empreses

3 OBLIGATÒRIA Presencial

Grau en Dret 2 OBLIGATÒRIA Presencial

Nombre de crèdits
assignatura (ECTS)

7.5

Tipus d'activitat, crèdits
i grups

Tipus
d'activitat

PRAULA TEORIA

Nombre de
crèdits

3 4.5

Nombre de
grups

3 2

Coordinació SERRANO MASIP, MERCEDES

Departament/s DRET PRIVAT

Distribució càrrega
docent entre la classe
presencial i el treball
autònom de l'estudiant

(40%) 75h presencials 
(60%) 112,5h treball autònom 

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Hores presencials (40%): 
Anglès: 5% 
Català/Castellà: 35%

Distribució de crèdits 4.5 c Teoria en GG 
3 c Pràctiques aula en GM

2021-22

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

SERRANO MASIP, MERCEDES merche.serrano@udl.cat 18

Informació complementària de l'assignatura

"Introducció al Dret Processal i Procés Civil" és la primera assignatura, de les dues obligatòries, en les que
s’estructura la matèria de Dret Processal en els plans d'estudis del Grau en Dret i doble Grau Dret/ADE. Aquest fet
comporta que el primer objectiu de l'assignatura consisteixi en facilitar a l'estudiantat la comprensió dels fonaments
que li han de permetre assolir el segon objectiu que radica en reconèixer i identificar les particularitats del procés
civil. En aquest sentit, els primers temes del programa estan guiats per una finalitat propedèutica que es pretén
realitzar explicant, d’una banda, els principis, conceptes i institucions sobre els quals es construeix el Dret
Jurisdiccional i el Dret Processal (jurisdicció, acció i procés) i, d’altra, l’organització jurisdiccional espanyola. La
resta de temes estan dedicats al procés civil i sistemes alternatius de resolució de conflictes en matèria civil i
mercantil. En haver cursat assignatures de dret substantiu, l’estudiantat està preparat per entendre i valorar la
rellevància del procés, l'arbitratge i la mediació, com a eines mitjançant les quals té lloc la selecció, interpretació i
aplicació de normes de Dret civil i mercantil a casos concrets.

 

El professorat que imparteix l'assignatura recomana a l'estudiantat:

-Repassar els continguts de l’assignatura Dret Constitucional I (101802), en especial, els relatius al Poder Judicial i
Tribunal Constitucional.
-Repassar els continguts de l’assignatura Dret Constitucional II (101806), en particular, els relatius als drets
fonamentals i les llibertats públiques reconeguts en la Constitució espanyola.
-Repassar els continguts de l’assignatura Introducció al Dret Civil. Dret de la Persona (101839) i Dret de Família
(101840).
-Repassar els continguts de l’assignatura Dret d’Obligacions i Contractes (101812).
-Relacionar els continguts de l’assignatura Introducció al Dret Processal i Procés Civil amb els de les assignatures
Drets Reals (101814) i Dret de la Unió Europea (101813) respecte d'aquesta última, en especial, els relatius a
l’Espai de Llibertat, Seguretat i Justícia.
-Assistir a totes les sessions presencials i virtuals, tant teòriques com pràctiques.
-Llegir i intentar comprendre, prèviament a les sessions teòriques i pràctiques, el material indicat pel professorat
(p.e. normes, manuals, resolucions judicials i notícies d'actualitat). Realitzar totes les activitats pràctiques
programades.

Objectius acadèmics de l'assignatura

Veure apartat competències.

 

Competències

Competències estratègiques de la Universitat de Lleida

Domini de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació aplicades al perfil del grau: tractament de
textos, bases de dades i recursos webs.
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Objectius:

Cercar de forma acurada d'informació en bases de dades i recursos web.
Redactar escrits de demanda, contestació i sentència. Resoldre les qüestions que es plantegen en
els escrits anteriors.
Exposar resultats de les activitats en presentació ppt, infografia i vídeo.

 

Domini d'una llengua estrangera: correcta comunicació oral i escrita en anglès en llenguatge tècnic.

Objectiu:

Redactar, en el marc del procés europeu d'escassa quantia, escrits de demanda, contestació i
sentència en anglès.

 

Correcta comunicació oral i escrit en llenguatge tècnic.

Objectius:

Definir la funció jurisdiccional i diferenciar-la d’altres funcions estatals. Descriure un conflicte jurídic.
Explicar el concepte de prova i els principis que informen la pràctica dels mitjans de prova.
Distingir entre procés de declaració, procés d'execució i mesures cautelars i exposar llurs
conseqüències jurídiques i patrimonials.

 

Competències específiques de la titulació

Demostrar coneixement de les característiques, esquemes conceptuals, institucions i procediments del
sistema jurídic.

Objectius:

Enunciar els principis que regeixen el procés i les formes que adopta.
Argumentar la raó de ser de la cosa jutjada i identificar els seus límits.
Desenvolupar el procediment arbitral en tots els tràmits i verificar la seva idoneïtat com un sistema
alternatiu a la jurisdicció.
Identificar les notes que caracteritzen la mediació i determinar el valor de l'acord obtingut.

 

Capacitat per redactar documents jurídics de diferent naturalesa.

Objectius:

Redactar de forma clara, ordenada i precisa escrits de demanda, contestació amb reconvenció i
sentència.
Redactar de forma clara, ordenada i precisa escrits d'interposició, oposició i impugnació d'un recurs
d'apel·lació.

 

Demostrar coneixement de l'ordenament jurídic en vigor.

Objectius:

Diferenciar els diversos ordres que composen la jurisdicció ordinària i integrar en cadascun d'ells els
diversos tribunals previstos a la LOPJ.
Justificar la necessitat de regular els pressupòsits processals relatius a la capacitat per a ser part i la
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capacitat processal. Distingir-los de la legitimació.
Descriure els tipus de processos declaratius ordinaris i relacionar-los amb les institucions jurídico-
processals treballades en part general.

 

Competències transversals de la titulació

Capacitat d'anàlisi i síntesi.

Objectius:

Interpretar i aplicar de forma successiva les normes que permeten elegir el tribunal davant el qual es
presenta una demanda.
Categoritzar el fenomen de la pluralitat de parts en el procés civil.
Delimitar els elements identificadors de l'objecte del procés civil.

Continguts fonamentals de l'assignatura

Tema 1. Funció jurisdiccional de l’Estat i l’organització jurisdiccional espanyola

Tema 2. Procés, principis i formes

Tema 3. Actes processals

Tema 4. Jurisdicció i competència dels Tribunals civils

Tema 5. Parts del procés civil

Tema 6. Objecte del procés civil

Tema 7. Preparació i inici del procés civil

Tema 8. Prova i mitjans de prova

Tema 9. Sentència i la seva impugnació

Tema 10. Processos declaratius ordinaris i processos especials

Tema 11. Execució forçosa i mesures cautelars.

Tema 12. Arbitratge i mediació

Eixos metodològics de l'assignatura

I. Activitats formatives presencials i virtuals (40%)

1. GG (Teoria): classes magistrals i conferències d'experts.

2. GM (Praula): classes pràctiques consistents en resolucions de casos plantejats pel professorat i en la redacció
d'escrits de demanda, contestació i sentència.

3. GM pràctica fora aula: Assistència a la celebració de judicis, seminaris i tutories en grups de treball.

 

II. Activitats formatives no presencials (60%)

1. Revisar i completar la matèria treballada a classe. Estudi dels manuals recomanats. Organitzar i integrar
coneixements.
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2. Analitzar i comprendre les activitats pràctiques. Seleccionar informació. Elaborar propostes de resolució.

3. Detectar dubtes i possibles qüestions a plantejar en seminaris i tutories.

4. Preparar les proves.

 

 

 

 

 

Pla de desenvolupament de l'assignatura

-Exposició teòrica de continguts i tutories (del 8 de febrer al 14 de juny).

-Conferències d'experts: 24/25 de febrer. XXIX Jornades Jurídiques.

-Pràctiques consistents en la resolució de casos, elaboració i redacció d'escrits de demanda, contestació i
sentència (del 21 de febrer al 14 de juny).

-Primera activitat d'avaluació continuada: prova escrita de caràcter objectiu (veure els calendaris d'exàmens als
webs dels graus en Dret i Dret/ADE -setmana 4a- 1 de març).

-Segona activitat d'avaluacio continuada: prova escrita de caràcter objectiu (veure els calendaris d'exàmens als
webs dels graus en Dret i Dret/ADE -setmana 9a- 5 d'abril).

-Tercera activitat d'avaluacio continuada: prova escrita de caràcter objectiu (veure els calendaris d'exàmens als
webs dels graus en Dret i Dret/ADE -setmanes 16/17- 8 de juny).

-Quarta activitat d'avaluació continuada: lliurament dels escrits de demanda, contestació i sentència (15 de juny).

-Prova única pels estudiants que no segueixen l'avaluació continuada (veure els calendaris d'exàmens als webs
dels graus en Dret i Dret/ADE -setmanes 16/17- 8 de juny).

-Prova de recuperació de la prova única (veure els calendaris d'exàmens als webs dels graus en Dret i Dret/ADE -
setmanes 19/20- 22 de juny).

Sistema d'avaluació

I. Avaluació continuada.

1. Primera prova escrita de caràcter objectiu. Criteris: absència d'errors conceptuals, sistematització de
coneixements, capacitat de síntesi, correcció terminològica i gramatical. Realització: individual. Caràcter: la no
presentació a la prova comporta la renúncia a l'avaluació continuada. Duració: 20 minuts. Observacions: no es
recupera. Percentatge: 25% de la nota global.

2. Segona prova escrita de caràcter objectiu. Criteris: absència d'errors conceptuals, sistematització de
coneixements, capacitat de síntesi, correcció terminològica i gramatical. Realització: individual. Caràcter: la no
presentació a la prova comporta la renúncia a l'avaluació continuada. Duració: 30 minuts. Observacions: no es
recupera. Percentatge: 25% de la nota global.

3. Tercera prova escrita de caràcter objectiu. Criteris: absència d'errors conceptuals, sistematització de
coneixements, capacitat de síntesi, correcció terminològica i gramatical. Realització: individual. Caràcter: la no
presentació a la prova comporta la renúncia a l'avaluació continuada. Duració: 30 minuts. Observacions: no es
recupera. Percentatge: 25% de la nota global.
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4. Activitat pràctica: redacció escrits de demanda, contestació i sentència. Criteris: identificació de les
qüestions jurídiques que planteja un conjunt de fets històrics; selecció, interpretació i aplicació de normes
substantives; selecció, interpretació i aplicació de normes processals; plantejament i desenvolupament
d'estratègies de resolució del conflicte; argumentació jurídica lògica i estructurada; resolució motivada, exhaustiva i
congruent; correcció terminològica i gramatical. Realització: grupal (3 estudiants). Caràcter: la no assistència al
80% de les sessions i el no lliurament dels escrits comporta la renúncia a l'avaluació continuada. Observacions:
no es recupera. Percentatge: 25% de la nota global.

II. Avaluació mitjançant prova única

Prova escrita de desenvolupament. Criteris: absència d'errors conceptuals, fonamentació i argumentació de les
respostes, correcció terminològica i gramatical. Realització: individual. Caràcter: obligatori pels estudiants que no
segueixen l'avaluació continuada. Duració: 2 hores. Observacions: si la prova no es supera amb 5 punts sobre
10, caldrà recuperar-la el dia previst en el calendari d'exàmens. Percentatge: 100% de la nota global.

 

D’acord amb l'apartat 9 de l’art. 3.1 de la normativa d’avaluació de la UdL, l’estudiant no pot utilitzar, en cap cas,
durant la realització de les proves d’avaluació, mitjans no permesos o mecanismes fraudulents. L’estudiant que
utilitzi qualsevol mitjà fraudulent relacionat amb la prova i/o porti aparells electrònics no permesos, haurà
d’abandonar l’examen o la prova, i quedarà subjecte a les conseqüències previstes en aquesta normativa o en
qualsevol altra normativa de règim intern de la UdL. A més, aquest fet significarà una nota de zero en la prova en
qüestió.

Bibliografia i recursos d'informació

Manuals recomanats

Última edició revisada i actualitzada de:

-GÓMEZ COLOMER y BARONA VILAR (coord.), Introducción al Derecho Procesal. Derecho Procesal I. València.

-GÓMEZ COLOMER y BARONA VILAR (coord.), Proceso Civil. Derecho Procesal II. València

-BANACLOCHE PALAO y CUBILLO LÓPEZ, Aspectos fundamentales de Derecho Procesal Civil, Madrid.

 

Altra bibliografia recomanada

Última edició revisada i actualitzada de:

-DE LA OLIVA SANTOS, DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ y VEGAS TORRES, Curso de Derecho Procesal Civil, Parte
General y Parte Especial, Madrid.

-ORTELLS RAMOS, MASCARELL NAVARRO y otros, Derecho Procesal Civil, Navarra.

-CORTÉS DOMÍNGUEZ y MORENO CATENA, Introducción al Derecho Procesal, Derecho Procesal Civil, Parte
general y Parte especial, València.

-GIMENO SENDRA, Introducción al Derecho Procesal, Derecho Procesal Civil I, Derecho Procesal Civil II, Madrid.

 

Biblioguies

-https://biblioguies.udl.cat/dret
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