
 
 
 
 

CURSOS ESPECIALS D’EDUCACIÓ 
PERMANENT I DE PERFECCIONAMENT 

 
Rechtswissenschaft Fachsprache Deutsch  

(Llenguatge jurídic alemany i la seva jurisprudència) 
 

Professor: José María Moreno 

 

Destinataris del curs: 
Persones interessades en llegir i entendre diferents tipologies textuals de caire jurídic o judicial 
en alemany i que tinguin un nivell de llengua corresponent com a mínim al cinquè curs de l'EOI 
acabat o equivalent (B2 del Marc europeu comú de referència). Els alumnes que no puguin 
acreditar el seu nivell hauran de fer una prova. Un cop matriculats, us indicarem com fer-ho a 
través del correu electrònic. 
  

Durada:  
30 hores (10 sessions de 3 hores) 

  

Horari:  
Divendres, 17.00 – 20.00 h 

 

Dates: 
19/10/18 – 18/01/19 (els dies 02/11/18 i 07/12/18 no hi haurà classe) 

 

Lloc: 
Aula a determinar 

 

Objectius del curs: 
A través del concepte alemany que dona títol a aquest curs, "Rechtswissenschaft", la 
programació d'aquest permet tant uns continguts de caire descriptius del Dret i de les seves 
institucions a la República Federal d'Alemanya com uns altres de caire més jurisprudencial, 
basats en notícies significatives i/o d'actualitat depenent de l'àmbit del dret que es tractarà en 
cada sessió. El material serà d'una banda descriptiu del Dret Alemany i de l'altra consistirà en 
notícies i vídeos sobre temes d'actualitat. 

  

Programa del curs: 
1. La carrera de dret a Alemanya 
2. Els drets fonamentals  
3. Els drets fonamentals a la constitució alemanya  
4. Els principis constitucionals  
5. Els òrgans estatals  
6. Estructura de l'Administració  
7. Legislació  
8. La Unió Europea  
9. Els organismes de la Unió Europea  
10. El Tribunal Europeu  
11. Dret penal  
12. Dret penal de menors 
13. La jurisdicció 
14. Els tribunals i llurs procediments  
15. Dret tributari 
16. Dret social 
17. Protecció a la infància 
18. Dret ambiental 
19. Dret contractual 
20. Dret de béns 
21. Dret de societats 
22. Llei de responsabilitat pel producte 
23. El llenguatge del dret. Annexos lingüístics: tipologies textuals, abreviatures, vocabulari 
jurídic i girs lingüístics jurídics 



Idioma en què s’imparteix el curs:  
alemany 
 

Preu: 
199,80 € + 10,00 € de material. 
 

Avaluació:  
1. Presentació d’un projecte: elaboració del portfoli personal amb textos i notícies d'interès 
segons el perfil professional o els interessos de cada partipant pel Dret i segons les seves 
necessitats de comprendre el llenguatge jurídic i/o d'expressar-se amb ell. 
2. Realització d’activitats al llarg de l’activitat formativa, escrites i orals. 
3. Aportació de contribucions a les sessions i control de la qualitat dels materials confeccionats 
pels participants. 
4. Aportació del portfoli personal amb un 80% dels materials requerits: 4 de les 5 tasques que 
comptaran per a l'avaluació del portfoli. 
 

Certificat:  
En acabar el curs, es donarà un certificat acreditatiu. Es requereix una assistència del 80% per 
obtenir-lo.                     
 

Algunes universitats de Catalunya reconeixen aquest curs com a crèdit d'idiomes de lliure 
elecció. Adreceu-vos a les secretaries de les vostres facultats per confirmar-ne el 
reconeixement.  
 

Curs pendent de ser reconegut com a activitat de formació permanent del Departament 
d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 
 

Matrícula:  
A partir del 17/09/2018, us podreu matricular (mitjançant targeta bancària) entrant a: 
https://www2.eoibd.cat/matriculacio. 
 

- Tan bon punt es cobreixin les places disponibles, només us podreu inscriure a la llista d’espera. 
- Si queden places lliures, la matrícula restarà oberta fins al dia de l’inici de les classes. 
- Per a qualsevol problema o incidència amb la matrícula, podeu contactar amb el Departament 
de Cursos Especials. 
 

Documentació imprescindible per a la matrícula 
És imprescindible adjuntar escanejada (en format PDF o imatge, mida màxima de 2 MB), en el 
moment de la matrícula, la documentació següent: 
- DNI/NIE 
- acreditació del nivell de llengua (la matrícula de les persones que hagin de fer la prova de 
nivell no serà definitiva fins que el/la professor/a no hi doni el vistiplau. En cas de no tenir el 
nivell adequat, l’escola retornarà els diners de la matrícula). 
- documentació justificativa corresponent, en el cas de bonificació (50%) o exempció de 
pagament de la matrícula del curs (només s’han de pagar 30,00 €) 
 

Pagament  
En el moment de la matrícula caldrà fer el pagament mitjançant targeta bancària. 
 

Horari d’atenció al públic: 
Dimarts, de 10.00 a 12.00 h, i dijous, de 17.00 a 19.00 h. 
 

Informació addicional: 
 L’Escola es reserva el dret d’anul·lar el curs si no s’arriba al mínim d’alumnes establert. 
 Només es retornarà l’import de la matrícula en cas que s’hagi d’anul·lar un curs. 
 En cas d’exempció, si l’alumne no assisteix un mínim del 65% tindrà una penalització i no 
es podrà matricular gratuïtament a cap curs especial durant dos anys. 
 
NOTA: Totes les informacions d’aquest full estan subjectes a possibles canvis.                     
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