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COMPETÈNCIES

• Capacitat crítica, d’anàlisi, de síntesi, d’organització i de planificació.

• Aprenentatge autònom, adaptació a situacions noves i obertura cap a l’aprenentatge al 
llarg  de  tota  la  vida  i  al  desenvolupament  de  la  creativitat,  la  iniciativa  i  l’esperit 
d’aprenentatge.

• Comunicació oral i escrita en la llengua materna i una llengua estrangera i utilització de 
les TIC en el context professional i capacitat para la selecció, la gestió del coneixement i 
de la informació.

• Compromís  ètic,  respecte  als  drets  fonamentals  d’igualtat  entre  homes  i  dones,  la 
promoció dels DD HH i als valors propis d’una cultura de pau i de valors democràtics; 
assumir el compromís de desenvolupament personal i professional amb un mateix i amb 
la comunitat.
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OBJECTIUS

• Conèixer els sistemes econòmics.
• Comprendre els mecanismes del creixement econòmic.
• Comprendre els principals elements de la macroeconomia.
• Conèixer els elements del sistema públic i de l’estat del benestar.
• Conèixer  les  característiques,  esquemes conceptuals,  institucions  i  procediments  del 

sistema jurídic.
• Prendre consciència crítica en l’anàlisi de l’ordenament jurídic i del desenvolupament de 

la dialèctica jurídica.
• Percebre  el  caràcter  unitari  de  l’ordenament  jurídic  i  la  seva  necessària  visió 

transdisciplinar.
• Identificar i interpretar les fonts del dret vigent.
• Utilitzar les TIC en l’àmbit d’estudi de la matèria.
• Expressar-se correctament de manera oral i escrita.

CONTINGUTS

Primer semestre: Economia

Tema 1. Una visió global de l’Economia
Les necessitats humanes i els béns econòmics. El intercanvi. La producció i els factors produc-
tius. Els sistemes econòmics. L’economia capitalista moderna. Els agents que intervenen en el 
mercat. El funcionament  elemental del mercat.

Tema 2.  L’activitat Econòmica 
Definició  del  PIB.  El  càlcul  del  PIB.  Anàlisi  de  l’estructura  sectorial  del  PIB.  Anàlisi  de  la 
productivitat i el creixement econòmic. 

Tema 3. El sector públic
Les fallades del mercat. Els béns públics i la redistribució de la renda. L’Estat del Benestar a 
Europa.  Sanitat,  ensenyament  i  habitatge.  El  sistema públic  de  pensions.  El  pressupostos 
públics: Estat, S.S. i CCAA. Ingressos públics: impostos i cotitzacions a la S.S. 

Tema 4. El mercat de treball  i atur
Característiques de l’ocupació i del mercat de treball. Atur: concepte i mesura. Característiques 
actuals de l’atur. Atur i economia capitalista

Tema 5. El model de desenvolupament econòmic i social: desigualtats i exclusió social
El PIB i el desenvolupament social. Indicadors de desenvolupament social. El desenvolupament 
social al segle XXI. Tendències en la distribució de la renda. Condicions de vida i dinàmica de 
la pobresa a Espanya.
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Segon semestre: Teoria del Dret i Conceptes fonamentals del Dret 

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

Tema 7.  Dret i Estat. 
Dret i poder. Estat i Estat de dret. Els poder legislatiu, executiu i judicial. 

Tema 8.  La llei i el principi de legalitat.  
La llei en l'ordenament jurídic espanyol i comunitari. El principi de legalitat
Validesa i vigència de les disposicions normatives.

Tema 9. Els drets fonamentals. 
Drets humans i drets fonaments.  La llibertat i la igualtat com a drets fonamentals. El dret a la 
tutela judicial.

Tema 10.  Conceptes jurídics fonamentals.
 Dret públic i dret privat. Deure jurídic. Il·lícit i responsabilitat. La sanció. Dret subjectiu. Persona 
física i persona jurídica. 

METODOLOGIA

Primer semestre: Economia

Les classes en grans grups es desenvoluparen cada setmana en sessions de dues hores. 
Aquestes  sessions  serviran  pel  desenvolupament  teòric  dels  temes  que  formen  part  del 
programa d’Economia. 
Les classes en grups mitjans es desenvoluparan cada setmana en sessions d’una hora seguint 
la següent metodologia:

TEMA 1
L’objectiu d’aquest tema serà que l’alumnat conegui i entengui conceptes i idees bàsiques per a 
familiaritzar-se amb la terminologia econòmica, introduir-se en l’estudi de l’economia i tenir una 
base teòrica que faciliti l’aprenentatge de la resta de continguts.
Activitats::
Comentari de textos

TEMA 2
L’objectiu  d’aquest  tema serà  que l’alumnat  entengui  el  lligam entre  el  concepte  d’activitat 
econòmica i el càlcul del seu principal indicador: el PIB. És per això que les tres pràctiques van 
molt encaminades al càlcul d’aquesta variable.
1era activitat:
Els alumnes hauran de calcular el PIB amb les dades que se’ls hi proporcionin. L’objectiu serà 
resoldre l’activitat en el període final de la classe per a l’autocorreció.
Resta d’ activitats:
Es facilitaran dades per continuar fent càlculs sobre l’evolució econòmica d’un territori i per fer 
anàlisis comparatives sobre diferents territoris.  També es facilitaran textos per analitzar  els 
seus continguts i familiaritzar-se amb la terminologia econòmica .
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TEMA 3
L’objectiu d’aquest tema serà aprofundir en els conceptes estudiats en les sessions amb grups 
grans.
1era activitat:
Partint d’un text que es repartirà a classe, es comentaran les qüestions mes rellevants que 
guardin connexió amb els continguts del tema.
Resta d’ activitats:
Es facilitarà als estudiants dades pressupostaries relatives a una Comunitat Autònoma per tal 
de comentar les diverses partides de despesa social, posant-les en comparació amb la resta de 
partides de despesa. Finalitzarà la sessió amb una prova avaluable.

TEMA 4
L’objectiu d’aquest tema és el d’analitzar, d’una manera més pràctica, el mercat de treball i la 
mesura i conseqüències de l’atur.
Activitats:
Es realitzaran exercicis sobre el càlcul de la taxa d’atur i d’altres indicadors del mercat de treball 
i es passaran informes sobre l’evolució del mercat de treball a l’Estat espanyol amb l’objectiu 
d’analitzar en grup la informació. 

TEMA 5
L’objectiu d’aquest tema serà aprofundir sobre idees plantejades en l’informe FOESSA relatives 
el model de desenvolupament social.
1era activitat:
Partint de l’informe FOESSA (VI Informe sobre exclusión y desarrollo social en España 2008) 
analitzar dades relatives al capítol 3 “La exclusión social en España”  referides a: mesura de 
l’exclusió  social,  característiques de les  llars  afectades per  l’exclusió,  immigració  i  pobresa 
econòmica.
Altres activitats:
Comentaris de textos relacionats amb la temàtica.

TEMPORITZACIÓ DE LES ACTIVITATS 

Setmanes Grup Gran Grups mitjans
1a. Setmana

15,16 i 17 de Set.

2 hores del tema 1

2a. Setmana

22, 23 i 24 de Set.

2 hores del tema 1 1 hora del tema 1

3a. Setmana

29, 30 set. i 1 d’Oct.

2 hores del tema 1

No hi ha classes de teoria (festa 29-9-2010)

1 hora del tema 1

4a. Setmana

6, 7 i 8 d’Oct.

2 hores del tema 2 i preparació article 1 1 hora del tema 1

5a. Setmana

13, 14 i 15 d’Oct.

2 hores del tema 2 i pràctica article 1 1 hora del tema 2

6a. Setmana

20, 21 i 22 d’Oct.

2 hores del tema 2 1 hora del tema 2

7a. Setmana

27, 28 i 29 d’Oct.

2 hores del tema 3 i preparació article 2 1 hora del tema 2

8a. Setmana

3, 4 i 5 de Nov.

2 hores del tema 3 i pràctica article 2 1 hora del tema 3

9a. Setmana

10, 11 i 12 de Nov.

2 hores del tema 3 i examen dels temes 1 i 2 1 hora del tema 3

10a. Setmana 2 hores del tema 3 1 hora del tema 3
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17, 18 i 19 de Nov.
11a. Setmana

24, 25 i 26 de Nov.

2 hores del tema 3 i preparació article 3 1 hora del tema 3

12a. Setmana

1, 2 i 3 de Des.

2 hores del tema 4 i pràctica article 3 1 hora del tema 3

13a. Setmana

8, 9 i 10 de Des.

2 hores del tema 4 i examen del tema 3

No hi ha classe de teoria (festa 8-12-2010)

1 hora del tema 4

14a. Setmana

15, 16 i 17 de Des.

2 hores del tema 5 1 hora del tema 4

15a. Setmana

22, 23 i 24 de Des.

2 hores del tema 5 i preparació article 4 1 hora del tema 5

No hi ha classe (Vacances Nadal)

16a. Setmana

12, 13 i 14 de Gener

2 hores del tema 5 i pràctica article 4 1 hora del tema 5

17a. Setmana

19, 20 i 21 de Gener

2 hores del tema 5 1 hora del tema 5

18a. Setmana Examen temes 4 i 5
19a. Setmana Examen final

Segon semestre: Teoria del Dret i Conceptes fonamentals del Dret
 
Activitats formatives Gran grup
Les classes es desenvoluparen cada setmana en sessions de dues 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;  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 ajudaren a seguir i clarificar els continguts de la matèria. Es 
busca que l'estudiant a més de aprendre i conèixer una determinada informació sàpiga com 
accedir a la matèria, obtenir la informació i els necessaris per l'estudi de la assignatura, creï 
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. 
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TEMPORALITZACIO  DE  LES  ACTIVITATS  TEORIA  DEL  DRET  I  CONCEPTES 
FONAMENTALS DEL DRET

Activitats formatives Gran Grup

Tema ActP Setmanes Hores ActNP   Hores

6. Dret i Societat LM 1ª-2ª-3ª 6 EMD 12
7. Dret i Estat LM 4ª-5ª 4 EMD 8

Primera prova (24/03) (data orientativa) PAC 6ª 1 EMD  4

8. La llei i el principi de legalitat LM 7ª-9ª-10ª 6 EMD  12
9. Els drets fonamentals LM 11ª-13ª 4 EMD 8

Segona prova (12/05) (data orientativa) PAC 12ª 1 EMD 4

10. Conceptes juridics fonamentals LM 14ª-15ª-16ª 6 EMD 12

Tercera prova (23/06)  (data orientativa) PAC + PTP   19ª 2 EPP 6

ActP Activitat presencial ActNPActivitat no presencial  EMD  Estudi material docent 
LM  Lliço magistral PAC Prova Avaluació continuada PTP Prova  Textos  i 
Pràctiques EPP Estudi prova practiques
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Activitats formatives Grups Mitjans Calendari d'activitats  

Introducció a les activitats Setmana 1  

Tema 6. Dret i Societat Setmanes 2, 3, 4 Bibliografía pàgines

Setmana 2   Aproximació al concepte de dret. Dret i força.  Normes socials, morals i jurídiques, ATD, ep. 1-2,       p. 13-21; 
Setmana 3  El dret com a fenomen social, ATD, ep. 1,        p. 27-31

Conflicte i dret, SD, Repasemos.. p. 28-31
Setmana 4  Les funcions del dret ATD, La visión....  p. 33-37

Tema 7.  Dret i Estat. Setmana 5

 Setmana 5  Dret i poder; Estat i Estat de dret. ATD, ep. 3,         p. 37-40

Tema 8.  La llei i el principi de legalitat Setmanes 6, 7, 8, 9 

Setmana 6 La llei en l'ordenament jurídic espanyol i comunitari. ATD, ep. 1          p.177-180
Setmana 7 El principi de legalitat ATD, ep. 4          p.189-190
Setmana 8  Validesa de les disposicions normatives ATD, ep. 2   p.75-78(fins ...inferior”)
Setmana 9  Vigència de les disposicions normatives. ATD, ep.1,2          p.169-172 

Tema 9.  Els drets fonamentals Setmanes 10, 11, 12, 13  

Setmana 10  Drets humans i drets fonamentals. SD,          p.208-217 
Setmana 11  La igualtat com a dret fonamental. DE, cap. XXI         p. 286-293
Setmana 12  La llibertat com a dret fonamental DE, cap. XXV        p.323-331
Setmana 13   El dret a la tutela judicial. DE,  cap.  XXVI    p.332-352

Tema 10.  Conceptes jurídics fonamentals Setmanes 14, 16 

Setmana 14  Dret públic i dret privat. NBDC            p. 26-28
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Deure jurídic. ATD, ep. 2            p.290-292
Setmana 16  Il·lícit i responsabilitat ATD, ep. 3            p. 292-295

La sanció ATD, ep. 4            p. 295-297 
Dret subjectiu ATD, ep. 5         p. 297-299
Persona física i persona juridica. NBDC   p. 111-123, 143-148 
El contracte NBDC         p. 259-261
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AVALUACIÓ

Primer semestre: Economia

La distribució del sistema d’avaluació serà de la següent manera: 55% exàmens escrits i 45% 
valoració de pràctiques. La metodologia d’avaluació serà la següent:

• Cada tema disposa d’unes hores de treball amb grups mitjans en les que el professorat 
realitzarà alguna activitat avaluable (valoració de pràctiques). L’avaluació de les pràcti-
ques de cada tema en els grups mitjans representarà un 25% de la nota final (un 5% per 
pràctica). La puntuació serà de 5 punts com a màxim per pràctica, de manera que l’alum-
ne pot aconseguir fins a 25 punts en total.

• Els alumnes hauran de llegir 4 articles al llarg del curs que seran objecte d’avaluació (va-
loració de pràctiques d’article). La realització d’aquest treball individual correspondrà a 
treball  autònom de  l’alumnat,  és  a  dir,  no  presencial,  i  s’utilitzarà  el  campus  virtual 
(Sakai) per donar les indicacions als alumnes i utilitzar un fòrum de debat en el que es 
plantejaran dubtes  i aclariments sobre el contingut dels article. Posteriorment en una 
sessió presencial es farà l’avaluació de cada article mitjançant un qüestionari. L’avalua-
ció de tots els articles representarà un 20% de la nota final (un 5% per article). La puntu-
ació serà de 4 punts com a màxim per article, de manera que l’alumne pot aconseguir 
fins a 20 punts en total. Els terminis per llegir i treballar autònomament els articles estan 
establerts en el quadre de temporització, així com les dates de les pràctiques dels arti-
cles (resolució del qüestionari).

• Exàmens escrits parcials durant el curs. Un examen parcial escrit dels temes 1 i 2, un al-
tre del tema 3 i l’últim dels temes 4 i 5. Els exàmens parcials es realitzaran en hores pre-
sencials. En el quadre de temporització apareixen les dates dels exàmens. El valor de 
cada examen parcial serà del 10% de la nota final, sent la puntuació màxima de cadas-
cun de 10 punts. El total d’exàmens parcials escrits representarà el 30% de la nota final, 
30 punts com a màxim.

• Examen final sobre tota la matèria al final del curs. El valor d’aquest examen represen-
tarà un 25% del valor de la nota final. Puntuarà, per tant, sobre 25 punts.

• La nota màxima serà de 100 punts (25 d’examen final, 30 dels exàmens parcials, 20 de 
les pràctiques dels articles i 25 de les pràctiques de cada tema). Per aprovar la part d’E-
conomia de l’assignatura caldrà aconseguir,  com a mínim,  50 punts (un 5 sobre 10 
punts).

• Serà obligatori realitzar l’examen final. Si algun alumne no fa alguna de les pràctiques 
(dels temes i dels articles) o algun dels exàmens parcials la puntuació serà de zero i en-
trarà a formar part de la nota final.

• L’alumnat que s’hagi presentat a un mínim de 2 exàmens parcials o a 2 pràctiques dels 
temes o a 2 pràctiques d’article constarà com a presentat en aquesta part de l’assignatu-
ra i si amb el total no aconsegueix els 50 punts constarà com a suspès.

9



Segon semestre: Teoria del Dret i Conceptes fonamentals del Dret

La qualificació final es realitzarà en funció de les qualificacions parcials obtingudes a les tres proves escrites d'avaluació continuada que es 
realitzaran al llarg del curs (60%) i de la nota final de les activitats realitzades a les classes dels grups mitjans (40%).  

1. Proves Escrites d'avaluació continuada (60% de la nota final) (6 punts)

Al llarg del curs es realitzaran tres proves d'avaluació continuada. Cada prova elimina matèria 

Primera prova: 24 març (data orientativa) Temari: Tots els temes de GG i GM realitzats fins la setmana anterior   20%  (2 punts)
Segona prova:         12 maig (data orientativa) Temari: Tots els temes de GG i GM realitzats fins la setmana anterior   20%  (2 punts 
Tercera prova:  23 juny (data orientativa)   Temari: Tots els temes de GG i GM realitzats fins la setmana anterior   20%  (2 punts)

A aquestes proves es valorarà la capacitat de aplicar el coneixements adquirits a les sessions de les classes grans i mitjanes i la capacitat de 
anàlisis crític i la argumentació donada en la resolució dels casos.

La nota final de l'avaluació continuada serà la nota mitjana obtinguda en les tres proves i serà necessari obtenir una nota mínima de 3,4 sobre 
6 per accedir a l'avaluació final.

Avaluació continuada = 2 + 2 + 2 = 6 Nota mínima = 3 punts  

2. Avaluació de les activitats realitzades als grups mitjans. (40% de la nota final) (4 punts)

Al  llarg del  curs al  grups mitjans es faran entre 8 i  10 activitats  de lectures, comentaris de text  i  pràctiques de les quals s'han de fer 
obligatòriament un mínim (8 si es fan 10, 7 si es fan 9, 6 si es fan 8) i obtenir una nota de mitjana de 4 sobre 10 per tindre accés a l'avaluació 
final.

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

El valor global d'aquestes activitats es d'un 30% (3 punts) del 40% total. Nota mínima 1'2 punts sobre 3 punts 

3. Resum Avaluació final = avaluació continuada  + avaluació d'activitats 
8 activi tats mínim 3 proves  + 10 activitats + prova de convalidació  

6 punts  + 3  punts  + 1 punt
mínim 3 punts + mínim 1,2 punts + 0'4 punts
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Avaluació de les activitats Grups Mitjans (Simulació)                 

10 activitats  9 activitats 8 activitats 7 activitats 6 activitats   Nota mínima 

Participació activa 1 a 3 punts 1 a 2,7 1 a 2,4 1 a 2,1 1 a 1,8 1,2 + 8 activitats (sobre 10 en total) 

Participació passiva1 a 2,4 1 a 2,1 1 a 1,8 1 a 1,5 1 a 1,2 1,2 + 8 activitats (sobre 10 en total) 

Una activitat 0 a 0,3 punts
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AVALUACIÓ FINAL

En finalitzar el curs es farà mitjana entre les notes de les dues parts de l’assignatura, Economia 
i Dret per tal d’obtenir la nota final.

Casuístiques:
1. Si les dues parts estan aprovades, la nota final serà la mitjana i així constarà en les 
actes.

2. Si  les  dues  parts  estan  suspeses,  l’assignatura  quedarà  suspesa  i  les  dues  parts 
s’hauran de repetir al següent curs.

3. Si  una part  està  aprovada i  l’altra  suspesa:  per  a  fer  mitjana caldrà que de la  part 
suspesa s’hagin tret com a mínim 4 punts. Si no s’ha aconseguit aquesta puntuació mínima, 
només  caldrà  repetir  la  part  suspesa  al  proper  curs  i  es  guardarà  la  nota  de  la  part 
aprovada. A les actes constarà un suspès de tota l’assignatura. Si tot i treure 4 punts o més 
la mitjana no arriba a 5 punts, igualment quedarà suspesa l’assignatura i s’haurà de repetir 
únicament la part suspesa. Si en treure 4 punts o més la mitjana és superior a 5 punts, tota 
l’assignatura (les dues parts) quedarà aprovada.

4. Es farà la mitjana només si s’han fet les dues parts de l’assignatura  . Si només s’ha fet 
una part, no es farà mitjana i quedarà tota l’assignatura (Dret i Economia) suspesa.
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