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Informació general de l'assignatura

Denominació FONAMENTS DE DRET PRIVAT

Codi 14632

Semestre d'impartició 1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Màster Universitari en
Gestió Administrativa

COMPLEMENTS
DE FORMACIÓ

Semipresencial

Nombre de crèdits
assignatura (ECTS)

6

Tipus d'activitat, crèdits
i grups

Tipus
d'activitat

PRAULA TEORIA

Nombre de
crèdits

4.7 1.3

Nombre de
grups

1 1

Coordinació MARTINELL GISPERT-SAÚCH, JOSEP MARIA

Departament/s DRET PRIVAT

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

60% classe presencial 
40% treball autònom

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Castellà i català

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

MARTINELL GISPERT-SAÚCH,
JOSEP MARIA

josepmaria.martinell@udl.cat 6

Objectius acadèmics de l'assignatura

1. Conéixer les fonts del dret privat

2. Estudiar la normativa aplicable a la persona física i persona jurídica

3. Conéixer l'àmbit del dret de família

4. Estudiar el concepte d'obligació i de contracte

5. Introduir el concepte de dret real

6. Conèixer la regulació fonamental del dret de successions

 

 

Competències

Competències generals o Bàsiques (CB)
(CB 1) Capacitat per al treball en equip
(CB 2) Domini de les TIC aplicades al perfil de Grau
(CB 3) Capacitat d'iniciativa, creativitat i lideratge
(CB4) Capacitat d'aprenentatge autònom permanent i adaptació a les noves circumstàncies.

Competències específiques (CES)
(CES 1) Demostrar coneixement de les característiques, institucions i procediments del sistema jurídic
(CES 2) Demostrar coneixement de l'ordenament jurídic en vigor
(CES 3) Capacitat per elaborar documents jurídics,
(CES 4) Capacitat de creació i estructuració normativa
(CES 5) Capacitat de negociació i conciliació.

Continguts fonamentals de l'assignatura

1.- Introducció i fonts del dret

2.- Dret de la persona

3.-Dret de família

4.- Dret d'obligacions i contractes

5.- Drets reals

6.- Dret de successions
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Eixos metodològics de l'assignatura

Activitats d'ensenyament-aprenentatge presencial (a l'aula): Són aquelles que proporcionen informació nova o
ajuden a l'estudiant en el desenvolupament de certes estratègies que es consideren rellevants perquè l'alumne
pugui iniciar o avançar en el seu procés personal de construcció de coneixements i que per la seva complexitat o
exigència tècnica, elements factuals i conceptuals siguin necessaris desenvolupar presencialment.

Lliçó Magistral: Aquest mètode es basa en la comunicació oral d'una sèrie de continguts que els estudiants
procuren registrar per escrit i que pretén una visió de síntesi orientadora i clarificadora, així com obrir possibilitats i
vies a l'alumnat ajudat d'altres tècniques i material bibliogràfic.

Estudi de casos: Es tracta d'una metodologia integrada en la qual l'alumne ha de realitzar l'anàlisi,
conceptualització i investigació de possibles solucions al voltant d'un cas real o simulat per tal de conèixer-lo,
interpretar-lo, resoldre'l, general hipòtesis, contrastar dades, reflexionar, completar coneixements, diagnosticar-los,
etc. El model que utilitzarà és aquell que pretén ensenyar a aplicar principis i normes legals establerts a casos
particulars de manera que els estudiants s'exercitin en la selecció i aplicació dels principis adequats a cada
situació.

Activitats d'ensenyament-aprenentatge autònom (fora de l'aula): En aquest tipus d'activitats l'alumne treballa de
manera autònoma sobre aspectes que ja domina ja que té la informació, coneixements i estratègies suficients.
Entre les activitats d'ensenyament-aprenentatge autònom més comuns cal esmentar l'estudi personal, que
bàsicament consisteix en l'estudi de continguts relacionats amb les classes teòriques o pràctiques

Pla de desenvolupament de l'assignatura

 

L'assignatura s'impartirà en 5 setmanes segons el següent quadre:

1ª setmana Tema 1 i 2

2ª setmana Tema 3 i 4

3ª setmana Tema 5 i 6

4ª setmana Tema 7 i 8

5ª setmana Examen tipus test + Activitat 1 i 2

 

 

Sistema d'avaluació

L'avaluació de l'assignatura seguirà el següent esquema:

 

 Entrega Ponderació

Assistència i participació a classe Tots els dies 20%

Activitat 1 5ª setmana 20%

Activitat 2 5ª setmana 20%

Examen teòric tipus test 5ª setmana 40%
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Per a superar l'assignatura és imprescindible complir amb els dos requisitos següents:

- Que la nota ponderada de l'assignatura sigui 5 o superior.

- Que la nota de l'examen teòric tipus test sigui 5 o superior.

 

Bibliografia i recursos d'informació

 

RIVERA FERNÁNDEZ, Manuel, HORNERO MÉNDEZ, César, Fundamentos de Derecho privado (Grado en
Relaciones Laborales y Recursos Humanos), Madrid, última edición
LASARTE, Carlos, Compendio de Derecho de la persona y del patrimonio, Madrid, última edición
LASARTE, Carlos, Compendio de Derecho de familia, Madrid, última edición
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