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Valentín Bou Franch* 

 

Presentació del Massive Online Open Course 
(MOOC) sobre la Carta dels Drets Fonamentals 

de la Unió Europea 

 

DIAPOSITIVA 1 

Hola, benvinguts. Soc Valentín Bou i en aquest 
vídeo us presentaré el Massive Online Open 
Course (MOOC) sobre la Carta dels Drets 
Fonamentals de la Unió Europea 

 

DIAPOSITIVA 2 

La raó de ser d'aquest MOOC és la de conéixer 
el tractat internacional més complet i nou en 
matèria de protecció de drets fonamentals. 

El present MOOC persegueix els següents 
quatre objectius: (1°) coneixer el valor jurídic de la 
Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea; 
(2°) coneixer la importància de la Carta en el Dret 
espanyol; (3°) coneixer el contingut dels drets 
protegits en la Carta; i (4°) coneixer com s'aplica la 
Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea. 

Aquest MOOC s'estructura en quatre mòduls.  

 

                                                 
* Catedràtic de Dret Internacional Públic. Universitat de València (Espanya). 
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Al seu torn, cada mòdul del MOOC consta de dues 
lliçons, com veurem a continuació. 

Cadascun dels mòduls constará de tres 
elements: (1) material audiovisual, ja que hem 
gravat sis minivídeos docents per cada mòdul; (2) 
material teòric de suport, perquè hem seleccionat 
un parell de lectures complementàries per cada 
mòdul, així com diverses lectures optatives; i (3) 
proves d'autoavaluació, ja que hi haurà un 
qüestionari per cada mòdul. Respecte dels 
qüestionaris, he d'indicar que: (1°) cadascun 
constarà de 10 preguntes, amb tres respostes, de 
les quals només una és correcta; (2°) cada 
resposta correcta val un punt. Les respostes 
incorrectes no resten punts; (3°) se permet dos 
intents per a realitzar qualsevol qüestionari; i (4°) 
qui obtinga un mínim de cinc punts en els quatre 
qüestionaris, rebrà un certificat de superació 
d'aquest MOOC. 

 

DIAPOSITIVA 3 

El mòdul un porta per títol “Naturalesa de la 
Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea”. 
Aquest mòdul consta de dues lliçons: les lliçons una 
i dues. 

La Lliçó una es titula “Valor jurídic de la Carta 
dels Drets Fonamentals de la Unió Europea”. En 
aquesta Lliçó incloem com a material audiovisual 
dos vídeos, que versen, respectivament, (1) sobre 
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el valor de la Carta, tenint en compte l'article 6 del 
Tractat de la Unió Europea; i (2) sobre la Carta dels 
Drets Fonamentals de la Unió Europea en el Dret 
Espanyol. 

La Lliçó dues es titula “Interpretació i aplicació 
de la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió 
Europea”. És l'estudi del seu Títol VII. En aquesta 
Lliçó aportem quatre vídeos, sobre: (1) el seu àmbit 
d'aplicació; (2) l'absta i la interpretació dels drets i 
principis; (3) la seua nivell de protecció; i (4) la 
prohibició de l'abús de dret. 

 

DIAPOSITIVA 4 

El mòdul dos porta per títol “Dignitat i 
Llibertats”. Aquest mòdul consta de dues lliçons: les 
lliçons tres i quatre. 

La Lliçó tres es titula “Dignitat”. En ella s'estudia 
el Títol I de la Carta dels Drets Fonamentals de la 
Unió Europea. En aquesta Lliçó aportem com a 
material audiovisual tres mini vídeos docents sobre: 
(1) la dignitat humana; (2) el dret a la vida; i (3) la 
prohibició de la tortura i de les penes o els tractes 
inhumans o degradants. 

La Lliçó quatre es titula “Llibertats”. En ella 
estudiarem el Títol II de la Carta dels Drets 
Fonamentals de la Unió Europea. En aquesta Lliçó 
també aportem com a material audiovisual tres mini 
vídeos docents sobre: (1) la protecció de dades de 
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caràcter personal; (2) la llibertat de pensament, de 
consciència i de religió; i (3) la protecció en cas de 
devolució, expulsió i extradició. 

 

DIAPOSITIVA 5 

El mòdul tres porta per títol “Igualtat i 
Solidaritat”. Aquest mòdul consta de dues lliçons: 
les lliçons cinc i sis. 

La Lliçó cinc es titula “Igualtat”. En ella s'estudia 
el Títol III de la Carta dels Drets Fonamentals de la 
Unió Europea. En aquesta Lliçó aportem com a 
material audiovisual tres mini vídeos docents sobre: 
(1) la igualtat davant la llei; (2) la diversitat cultural, 
religiosa i lingüística; i (3) la igualtat entre dones i 
homes. 

La Lliçó sis es titula “Solidaritat”. En ella 
estudiarem el Títol IV de la Carta dels Drets 
Fonamentals de la Unió Europea. En aquesta Lliçó 
també aportem com a material audiovisual tres mini 
vídeos docents sobre: (1) la prohibició del treball 
infantil i la protecció dels joves en el treball; (2) la 
protecció de la salut; i (3) la protecció del medi 
ambient. 

 

DIAPOSITIVA 6 

El mòdul quatre porta per títol “Ciutadania i 
Justícia”. Aquest mòdul consta de dues lliçons: les 
lliçons set i huit. 
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La Lliçó set es titula “Ciutadania”. En ella 
s'estudia el Títol V de la Carta dels Drets 
Fonamentals de la Unió Europea. En aquesta Lliçó 
aportem com a material audiovisual tres mini 
vídeos docents sobre: (1) el Dret a una bona 
administració (2) el Defensor del Poble Europeu; i 
(3) el dret de petició. 

La Lliçó huit es titula “Justícia”. En ella 
estudiarem el Títol VI de la Carta dels Drets 
Fonamentals de la Unió Europea. En aquesta Lliçó 
també aportem com a material audiovisual tres mini 
vídeos docents sobre: (1) el dret a la tutela judicial 
efectiva i a un jutge imparcial; (2) els principis de 
legalitat i proporcionalitat dels delictes i les penes; i 
(3) el dret a no ser jutjat o condemnat dues vegades 
per la mateixa infracció. 

 

DIAPOSITIVA 7 

Això és tot el que els havia de dir. Moltes 
gràcies per la vostra atenció. 


