DEREITO-I
GUÍA ACADÉMICA
CURSO 2020-21

Profesor/a: Patricia Vilán Lorenzo
Mail de contacto: patriciavilan@msn.com
Lugar de
impartición
Aula-1

Centro

Horario

Facultade de Forestais

Luns
16.30 a 17.30

Campus de Pontevedra

Curso

Créditos

Cuadrimestre

1º

3
(30 horas)

2º

1. COÑECEMENTOS PREVIOS PARA CURSAR A MATERIA
Ningún
2. OBXECTIVOS XERAIS
•

O principal é que o alumnado coñeza, no básico, o noso ordenamento xurídico. Tamén en
comparativa con outros ordenamentos doutros países.

3. OBXECTIVOS DE APRENDIZAXE
Espérase do alumnado que adquira un espírito reflexivo e crítico sobre noticias de carácter xurídico,
adquira criterios propios sobre a situación do Dereito na actualidade, poida facer unha análise sobre se
representa unha solución ou un problema, elabore un traballo sobre un texto relacionado co Dereito e
asista a xuízos reais coa fin de coñecer, in situ, a situación da Xustiza en España.
4. VOLUME DE TRABALLO (horas)
Metodoloxía
Traballo de Aula
Saída de campo
Exame

Presenciais na
aula
30
-

Presenciais fóra
da aula
5
-

Factor de traballo
do alumnado
1.5
-

Total
1 En

Traballo persoal
do alumnado
45
-

Subtotais do
alumnado
75
5
80.0

función dos créditos asignados á materia (1.5= 15h; 3.0= 30h)

5. DISTRIBUCIÓN DE CONTIDOS
Programa teórico
Tema
1
2
3
4
5

Contidos
As fontes do Dereito
Concepcións históricas
Equidade, Dereito e Xustiza
Xurisdicións. Ordes xurisdicionais. A institución do xurado.
Constitucións históricas españolas

Duración

Programa práctico
Tema

Contidos
Asistencia presencial a xuízos

Campus de Pontevedra

Duración

6. METODOLOXÍA DOCENTE
Clases. As clases desenvolveranse mediante sesións onde o alumnado poderá participar
activamente de maneira que desenvolva un espírito reflexivo e crítico.
Prácticas. O alumnado asistirá a xuízos reais coa fin de coñecer a situación da Xustiza.
7. AVALIACIÓN DA APRENDIZAXE
Consistirá na elaboración dun traballo sobre un libro de lectura obrigada.

8. BIBLIOGRAFÍA
Camus, Albert: “O estranxeiro”.
Lectura diaria de noticias xornalísticas relacionadas co Dereito.
9. PLAN DE CONTINXENCIA
Ante a incerta e imprevisible evolución da alerta sanitaria provocada pola COVID- 19, a Universidade
establece una planificación extraordinaria que se activará no momento no que as administracións e a
propia institución o determinen atendendo a criterios de seguridade, saúde e responsabilidade, e
garantindo a docencia nun escenario non presencial ou non totalmente presencial.

Campus de Pontevedra

