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Breu contingut:

Presentació:

OBJECTIUS:

Els alumnes han de demostrar els seus coneixements sobre les figures
jurídiques, les institucions, els contractes i les altres relacions jurídiques que
apareguin als casos pràctics plantejats. .

D'altra banda, cal provar la competència de l'estudiant a l'hora d'argumentar
amb criteris racionals i d'aportar legislació, jurisprudència i doctrina especialitzada
per donar suport a la seva posició davant d'un conflicte. De la mateixa manera,
cal demostrar l'habilitat de l'estudiant en relació a la presentació dels treballs i
casos pràctics, la seva correcta redacció, el domini del vocabulari jurídic i l'absència
d'errades ortogràfiques i tipogràfiques. Finalment, durant les entrevistes personals
amb l'alumne, aquest haurà de provar la seva capacitat de síntesis i la comprensió
dels aspectes tractats a cadascun del treballs.

Temari:

a.- Grup de matí: Diferents institucions bàsicament en matèria de dret civil ?tant de
la part general, com també en matèria d'obligacions i contractes, drets reals,
dret de família i dret de successions-, però també amb aspectes incidentals
d'altres branques jurídiques.

b.- Grup de tarda: Dret del Turisme. Es treballarà sobre un cas pràctic en el que
s'hauran d'aplicar institucions de diferents branques jurídiques, totes elles
relacionades amb l'activitat turística.

Forma d'avaluació:

Els alumnes hauran d'elaborar un dictamen, en el que es plantegin i resolguin
els problemes jurídics que apareixen en el cas pràctic. A títol orientador, el
dictamen podria seguir el següent esquema:
a.- Introducció: Enumeració dels diferents problemes que es tractaran.
b.- Anàlisi per separat de cadascun dels problemes, amb recolzament doctrinal i
jurisprudencial. Quan les solucions possibles siguin vàries, caldria aportar
arguments a favor i en contra de cadascuna de les posicions, i donar finalment
l'opinió personal.

Els alumnes podran consultar amb el professor de l'assignatura, els dubtes
metodològics que se'ls plantegin. 





En la nota final de l'assignatura es valorarà tant el treball escrit presentat com
l'entrevista amb l'alumne; es tindrà en compte principalment:
1.- La claredat en la seva exposició, tant oral com escrita.
2.- La presentació del treball.
3.- L'originalitat de les conclusions.
4.- Les fonts utilitzades.
5.- L'argumentació.
6.- El nombre de problemes plantejats i resolts.

Bibliografia:

a.- Grup de matí: 
La bibliografia especialitzada corresponent a les diferents qüestions que es
plantegin, així com la jurisprudència, l'haurà de buscar l'alumne pel seu compte.
Per tant, només se citen una sèrie d'obres que poden servir com a models per a
l'elaboració de dictàmens:

-	CLEMENTE DE DIEGO, Felipe, Dictámenes jurídicos, Barcelona, Bosch, 1958
(3 vols.)
-	DÍEZ PICAZO, Luis, Dictámenes jurídicos, Madrid, Civitas, 1981
-	HERNÁNDEZ GIL, Antonio, Dictámenes, Madrid, 1968 (2 vols.)
-	MÁRQUEZ DE PRADO Y NORIEGA, Ma. Dolores, Dictámenes jurídicos:
derecho civil y penal, Madrid, Colex, 1991
-	MAURA I MONTANER, Antoni, Dictámenes, Madrid, 1929-1932 (7 vols.)
-	ROCA I SASTRE, Ramón Ma., Dictámenes jurídicos, Barcelona, Bosch, 1984 (2
vols.)


b.- Grup de tarda: s'indicarà el primer dia de classe

Observacions:

a.- GRUP DE MATÍ: PROFESSOR RESPONSABLE
Dr. ESTEVE BOSCH CAPDEVILA
e-mail: esteve.bosch@urv.net
Telèfon: 977558312


b.- GRUP DE TARDA: PROFESSOR RESPONSABLE
Dr. RAMON ARCARONS SIMÓN
e-mail: Ramon.Arcarons@cett.es
Telèfon: 977558304


