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Informació general de l'assignatura

Denominació TREBALL FI DE GRAU

Codi 101837

Semestre d'impartició 2n Q Avaluació Continuada

Caràcter Obligatòria

Nombre de crèdits
ECTS

6

Crèdits teòrics 0

Crèdits pràctics 0

Departament/s Dret Privat

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Idioma Percentatge d'ús 
Català 50.0 
Anglès 0.0 
Castellà 50.0

Horari de tutoria/lloc Dimarts i dimecres de 9:00h a 14:00h

2013-14

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


Ramon Garcia Albero 
Teresa Peralta 
Primitivo Borjabad Gonzalo 
Simeo Miquel Roe 
Carles E. Florensa 
Nuria Camps 
Ana Romero Burillo 
Josep M. Tamarit 
Dolors Toldrà Roca 
Merce Castillo Solsona 
Josep M. Fontanellas 
Carolina Villacampa Estiarte 
Paloma Begoña Barron Arniches 
Neus Cortada 
Héctor Claudio Silveira Gorski 
Antoni Blanc Altemir 
Adoracion Maria Padial Albas 
Maria Teresa Areces Piñol 
Merche Serrano Masip 
Jose Moreno Gene 
Jaume Ribalta Haro 
Josep M. Martinell Gispert-Sauch 
Maria José Puyalto Franco 
Antoni Vaquer Aloy 
Cesar Cierco

Informació complementària de l'assignatura

A l'espai de comunicació del campus virtual es trobarà el llistat dels àmbits temàtics a escollir amb les indicacions pertinents.
Durant el període de matrícula cal omplir el full de preferència d'àmbit (disponible el web del grau) i lliurar-lo a la coordinació del Grau de Dret.

Es sitúa al segon semestre del quart curs del Grau de Dret. Consisteix en la realització d'un Treball de recerca per tal d'introduir a l'estudiantat en
tasques de recerca aplicant els coneixements jurídics què ha assolit en el Grau.
PREREQUISIT: Cal haver superat 150 crèdits del Grau en Dret

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.

 

Competències específiques de la titulació

Adquisició d'una consciència crítica en l'anàlisi de l'ordenament jurídic i el desenvolupament de la dialèctica jurídica

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

Demostrar coneixement de l'ordenament jurídic en vigor

Capacitat per percebre i assimilar el caràcter unitari de l'ordenament jurídic i la seva necessària visió transdisciplinària

 

Competències transversals de la titulació

Correcta Comunicació Oral i Escrita en el llenguatge tècnic

Capacitat de gestió adequada de la informació (C. Instrumental)

Capacitat d'aprenentatge autònom permanent i adaptació a les noves circumstàncies (C. Sistèmica)

Capacitat d'anàlisi i síntesi (C. Instrumental)

Continguts fonamentals de l'assignatura

L'elaboració del Treball es realitzarà en quatre etapes:

1. Etapa d'inici:
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Cal que l'estudiantat elabori, amb el suport i vist-i-plau del/la tutor/a, un pla de treball que inclogui com a mínim, els objectius, les preguntes clau
del tema, la metodologia, una revisióbibliogràfica del tema, una primera versió de l'índex de continguts del TFG i un cronograma amb els terminis de
lliurament dels blocs de contingut de l'índex.

2. Etapa de desenvolupament:

Cal que l'estudiantat, sota la direcció del/la tutor/a,  revisi la bibliografia i, utilitzant la metodologia proposada i els recursos
pertinents, vagi desenvolupant el treball amb l'objectiud'extreure'n les primeres
conclusions que permetin assolir els objectius plantejats. L'etapa finalitzarà amb un informe de progrés del TFG.

3. Etapa de finalització:

Cal que l'estudiantat, sota la direcció i la supervisió del/la tutor/a elabori la memòria final del TFG, fent totes les revisions
que siguin necessàries. Aquesta etapa finalitza amb el dipòsit de la memòria final del TFG a la secretaria acadèmica dins dels terminis establerts i
amb el vist-i-plau el/la tutor/a.

4. Etapa de defensa:

Cal que l'estudiantat prepari una presentació del TFG per a la seva defensa, oral i pública, davant d'un tribunal.

Bibliografia i recursos d'informació

Universitat Pompeu Fabra

 

http://www.upf.edu/bibtic/guiesiajudes/tre-aca.html

Universitat de Barcelona 

http://www.ub.edu/biblio/docs/pautes_presentacio.pdf

Universitat Pompeu Fabra

http://parles.upf.edu/cr/catacd/treball4.htm

Universitat Politècnica de Catalunya

http://bibliotecnica.upc.es/fullsacces/fulls/Serie5_5_Catala.pdf

http://bibliotecnica.upc.es/fullsacces/fulls/Serie5_5_Castella.pdf

Universitat Politècnica deCatalunya

http://bibliotecnica.upc.es/fullsacces/fulls/Serie5_4_Catala.pdf

http://bibliotecnica.upc.edu/node/1553>

Universitat PolitècnicadeCatalunya

http://bibliotecnica.upc.es/fullsacces/fulls/Serie5_7_Catala.pdf

Universitat PolitècnicadeCatalunya 

http://bibliotecnica.upc.es/fullsacces/fulls/Serie5_6_Catala.pdf>        

Universitat de Lleida

http://pvold.sbd.udl.es/tempfiles/tmp44053/COMESPRESENTA.htm

Aspectes lingüístics

Enciclopèdia catalana

http://www.enciclopedia.cat/

Institut d’Estudiscatalans (2007), Diccionari de la llengua catalana. Barcelona: Edicions 62

Enciclopèdia Catalana

http://dlc.iec.cat/

Gramàtica de lallengua catalana

http://www2.iec.cat/institucio/seccions/Filologica/gramatica/default.asp

Real Academia Española(2001), Diccionario de la lengua española. Madrid: Espasa Calpe.
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http://www.rae.es/rae.html

Termcat. Centre de terminologia

http://www.termcat.cat/

Universitat oberta decatalunya

http://www.uoc.edu/serveilinguistic/home/

Aspectes formals i convencionals

Institut d’Estudiscatalans. Gramàtica de lallengua catalana.  [en línia][Consulta: març de 2010]

<http://www2.iec.cat/institucio/seccions/Filologica/gramatica/default.asp>

Llengua catalana.Generalitat decatalunya.

http://www20.gencat.cat/portal/site/Llengcat/

Llengua catalana.Generalitat decatalunya.

http://www20.gencat.cat/docs/Llengcat/Documents/Publicacions/Altres/Arxius/majus.pdf

Llengua catalana.Generalitat decatalunya

http://www20.gencat.cat/docs/Llengcat/Documents/Publicacions/Altres/Arxius/abrevia.pdf

 Universitat de Barcelona

Qüestions gràfiques, d’estil i convencions; qüestions gramaticals; referències i citacions bibliogràfiques

http://www.ub.es/criteris-cub/criteris.php

Universitat de Lleida

Com citar bibliografia

http://pvold.sbd.udl.es/tempfiles/tmp44053/Citacionsbibliografiques.htm

Universitat Oberta deCatalunya

http://www.uoc.edu/serveilinguistic/criteris/convencions/referencies_bib.html

 Recursos específics per especialitats

Criteris lingüístics per a l’àmbit jurídic

http://www20.gencat.cat/portal/site/Justicia/menuitem.cc15117be9e6a1b6bd6b6410b0c0e1a0/?
vgnextoid=5d12a1c9c9203110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=5d12a1c9c9203110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=defaultl>

Autoaprenentatge de llenguatge juríric

http://www.gencat.cat/justicia/llengjur/

<http://www.upf.edu/bibtic/dret/ljap.html>

CATAWEB. La llengua catalana en l’àmbit jurídic

http://www.cataweb.cat/

Models de documents

Models de redacció

http://cultura.gencat.es/llengcat/sial/menuas.asp

Conté mésde 90 fitxes per a la redacció dedocuments (models d'acta, albarà, carta,contracte, citació, demanda, denúncia,factura, interlocutòria,
ofici,provisió, querella, rebut, recurs, saluda,sentència, sol·licitud, xec, etc.).

 

Models de contractes laborals (Departament deTreball)

http://www.gencat.es/treball/docum/montreball/mon_index.html

Aquí trobareu, en format PDF,totes les modalitatsde contractes laborals vigents consultables en línia. Tots els models es poden visualitzar i imprimir.

 

Formularis administratius (Departament de Justícia)
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http://www.gencat.es/justicia/llengua/formularis/index.htm

Plantilles de formularis administratius (acta, carta, certificat, convocatòria, informe, recurs isol·licitud) i de formularis jurídics (demanda, denúncia,
querella, recurs, escrit de les parts, proposició de proves, provisió, interlocutòria i sentència).

 Formularis jurídics (Servei Lingüístic del Consell de Col·legis de l'Advocacía de Catalunya)

http://www.cicac.org/newhtm/index_ling.htm

Plantilles de formularis jurídics. Seccions: terminologia juridicoadministrativa, novetats, fraseologia i bibliografia.
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