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Temari:

TEMARI

Lliçó 1. El Dret de l'Ocupació: 

1. Concepte i contingut. 
2. Fonts normatives.
3. Repartiment de competències normatives.

Lliçó 2. Dret al treball i política d'ocupació

1. Dret constitucional al treball: vessant individual i vessant col.lectiva.
2. La política d'ocupació (I): concepte, subjectes i objectius.
3. La política d'ocupació (II): mesures i tècniques.

Llliçó 3. La política de col.locació 

1. Concepte i evolució.
2. Subjectes, instruments i finalitats.
3. Estructures d'intermediació en el mercat de treball: 
                    3.1. Serveis públics d'ocupació.
                    3.2. Agències de col.locació.
 3.3. Serveis integrats.
 3.4. Empreses de treball temporal.
4. Deures empresarials en matèria de col.locació.

Lliçó 4. El foment i el repartiment de l'ocupació 

1. El foment de l'ocupació: mesures i tècniques genèriques.
    1.1. Incentivació de l'ocupació estable.
    1.2. Incentivació i desincentivació de la temporalitat.
2. El foment de l'ocupació: mesures i tècniques específiques.
   2.1. Col.lectius amb especials dificultats d'inserció.
   2.2. Foment de l'economia social.
   2.3. Promoció de l'autoocupació.
3.  El repartiment del treball disponible.

   3.1. L'afavoriment del treball a temps parcial.
   3.2. El tractament de les hores extraordinàries.
   3.3. La reducció del temps de treball.
   3.4. La regulació de l'edat laboral activa.
      

Lliçó. 5. L'ocupació de persones amb discapacitat.

Presentació:

Transmetre a l’alumne els conceptes, les institucions, les normes i els principis que 
configuren els continguts essencials del Dret de l'Ocupació.



1. Inserció en el mercat ordinari de treball.
   1.1. Reserva d'ocupació i mesures alternatives.
   1.2. Incentius a la contractació laboral indefinida i temporal.
2. Inserció en el mercat de treball protegit.
   2.1. Mesures de suport en Centres Especials d'Ocupació.
   2.2. La relació laboral especial de treball en Centres Especials d'Ocupació.
   2. 3. Mesures de transició al mercat ordinari de treball.

Llliçó 6. La formació professional

  1. La formació professional: concepte i classes.
  2. Estructures de política de formació professional: Pla FIP, Escoles Taller,   Cases 
d'Oficis i Tallers d'Ocupació.H
  3. Instruments de formació professional en el contracte de treball.
   3.1. Contractes formatius.
   3.2. Permisos de formació.

Lliçó 7. Ocupació i mobilitat transnacional de treballadors

1.   La libre circulación de los trabajadores comunitarios: sujetos, contenido y límites.
2. La inmigracion extracomunitaria
  2.1. Mecanismos de canalización de los flujos migratorios.
  2.2. Procesos de regularización.
  2.3. Igualdad de trato en las condiciones de trabajo.
  3. Desplaçament temporal de treballadors.

Lliçó 8. Manteniment i pèrdua de l'ocupació

1. Modificació i suspensió del contracte de treball.
2. Extinció del contracte de treball.
3. La desocupació.

Lección 9. Règimen sancionador de l'ocupació

1. Infraccions i sancions laborals
3. Infraccions i sancions penals.
4. Règim jurídic sancionador de la inmigració.

Forma d'avaluació:

II. AVALUACIONS.

II.1. Sistema d’avaluació.

- Globalitat: es prendran en consideració el conjunt d’activitats docents desenvolupades 
per l’alumne.
- Regularitat: es valorarà el nivell de participació de l’alumne a les diverses activitats 
docents.

II.2. Proves d’avaluació.

A) Nombre i dates: es faran dues proves d’avaluació, l’una al juny i l’altre al setembre, 
d’acord amb el calendari d’examens establert per el Consell d'Ensenyament de Ciències 
del Treball.



B) Cada prova final consta de dues parts. La primera, consisteix en resoldre tres 
preguntes extretes del temari del curs, havent-se de contestar totes elles. La segona en 
la realització d’un cas pràctic per part dels alumnes que no hagin superat les pràctiques 
per curs. Per a realitzar aquesta segona part, els alumnes poden emprar tot tipus de 
material bibliogràfic, normatiu i jurisprudencial, sense que es pugui bescanviar aquesta 
documentació.

C) Les proves es faran per escrit, tret dels casos de força major degudament acreditats.

D) La data de publicació de les qualificacions s’anunciarà el mateix dia d’examen.

E) Es reserven, per a les proves d‘avaluació de setembre, les qualificaciones assolides 
per l’alumne a classes pràctiques o a recensions.

F) A les proves d’avaluació, cada pregunta teòrica i el cas pràctic es qualifica de 0 a 10 
punts. La qualificació de cada prova s’obtindrà del promig corresponent.

G) Durant els 3 dies hàbils següents a la data de publicació de les qualificacions, 
l’alumne pot sol.licitar la revisió del seu exercici. Amb aquesta finalitat, haurà de 
presentar una instància adreçada al professor responsable de les classes teòriques, a 
on constin:

- Nom i cognoms de l’alumne.
- Fets, raons i petició en què consisteix la sol.licitud.
-Lloc, data i signatura.

H) La revisió es farà el dia, hora i en el lloc que s’assenyalin al peu de les qualificacions 
publicades, per als alumnes que l’hagin demanada dintre de termini i en la forma 
esmentada.

Bibliografia:

AA.VV.: Derecho del empleo. Tirant lo Blanch, 2002.

AA.VV.: Políticas sociolaborales. Ediciones Eunate. Pamplona, 2001.

MARTÍN VALVERDE, A.; RODRÍGUEZ-SAÑUDO GUTIÉREZ, F. y GARCÍA MURCIA, 
J.: Derecho del Trabajo. Tecnos. Madrid, 2004.

MONTOYA MELGAR, A.: Derecho del Trabajo. Tecnos. Madrid, 2004.

PALOMEQUE LÓPEZ y ALVAREZ DE LA ROSA, M.: Derecho del Trabajo. Ceura. 
Madrid., 2004.
 
Endemés, l’alumne haurà d’emprar els repertoris normatius i jurisprudencials adients.

Observacions:

Preténen transmetre la metodologia i les tècniques necessàries per a què els alumnes 
puguin interpretar i aplicar correctament els principis i les normes jurídiques a l’àmbit del 
Dret de l'Ocupació. Amb aquest motiu, hauran de resoldre casos pràctics emprant les 
fonts de coneixement adients. 

I.2.2- Pautes organitzatives.



A) Es faran casos pràctics amb freqüència setmanal, i d’acord amb el ritme de classes 
teòriques.

B) Els casos s'hauran de fer individualment.

C) Els casos s’han de redactar a màquina/ordinador, i a doble espai. L’extensió dels 
mateixos no pot ultrapassar, com a criteri genèric que pot pressentar excepcions 
puntuals, els 10 folis.

D) Els casos s’han d’entregar a l’inici de la sessió pràctica, conservant l’alumne una 
còpia per facilitar el seguiment i la participació a classe.

E) Si l’alumne desitja obtenir una qualificació que li permeti alliberar, per curs, la 
realització del cas pràctic a les proves d’avaluació, l’assistència i la participació és 
obligatòria, personal i regular, a més de la presentació de tots els casos pràctics.

F) Per a confegir cada cas pràctic, es farà a mans dels alumnes una documentaió 
mínima, composada per la normativa, bibliografia i jurisprudència aplicables. 
L’esmentada documentació restarà a disposició dels alumnes, amb antelació suficient, al 
servei de fotocòpies.

I.2.3.- Pautes metodològiques

A) Fase d’el.laboració del cas pràctic.

- S’han de resoldre totes i cadascuna de les questions de cada cas.
- Les respostes s’han de fonamentar, tot indicant la normativa, doctrina i jurisprudència 
aplicable, així com emprant les regles jurídiques d’interpretació i aplicació de les normes. 
Per això, no és tant important encertar la solució del cas, com exposar raonadament i 
fonamentadament la mateixa.

B) Fase de debat.

- Requereix l’assistència i la participació dels alumnes, contrastant opinions i punts de 
vista respecte a les respostes del cas.

I.2.4.- Pautes valoratives.

A) Per obtenir una qualificació que permeti a l’alumne alliberar la realització del cas 
pràctic a les proves d’avaluació, s’han d’entregar tots els casos, assistir a les classes i 
participar a les mateixes, llevat de casos de força major convenientment acreditats.

B) La qualificació del cas depèn, en primer lloc, del contingut de les respostes i, en 
segon lloc, de la participació a classe de l’alumne.

C) Els alumnes han d’assolir una qualificació mínima de 5 punts de mitjana per poder 
alliberar la realització de cas pràctic a les proves d’avaluació. Altrament, les notes de 
pràctiques que no arribin a l’esmentada puntuació, no permten a l’alumne alliberar-se de 
fer el cas pràctic a la prova d’avaluació, però no comportaran una reducció de la 
qualificació de les proves d’avaluació que es realitzin.

D) Les qualificacions es publicaran amb antelació suficient a la data de realització de les 
proves d’avaluació.

I.3. RECENSIONS.



I.3.1.- Finalitat.

Resum i comentari crític d’una obra monogràfica sobre un tema de l’assignatura, per tal 
que l’alumne pugui aprofondir i completar els seus coneixements de la matèria.

I.3.2.- Pautes organitzatives.

A) Els alumnes poden realitzar una recensió d’alguna de les publicaciones que tot seguit 
s’indiquen:

AJA, E. (coord.): La nueva regulación de la inmigración en España. Tirant lo Blanch. 
2000.

ALONSO GARCÍA, B.: El régimen jurídico de la protección social del minusválido. 
Civitas. Madrid, 1997.

BECK, U. Un nuevo mundo feliz. La precariedad del trabajo en la era de la globalización. 
Paidós. Barcelona, 2000.

CARDENAL CARRO, M.: Contratos de trabajo formativos. Aranzadi. Pamplona, 1997.

CHACARTEGUI JÁVEGA, C.: Empresas de trabajo temporal y contrato de trabajo. 
Tirant lo Blanch. Valencia, 2000. 

ESTEBAN DE LA ROSA, G. Y MOLINA NAVARRETE, C.: La movilidad transnacional de 
trabajadores: reglas y prácticas. Comares. Granada, 2002.

MÁRQUEZ PRIETO, A.: La protección por desempleo en España y otros Estados 
europeos. MTAS. Madrid, 2001. 

MIRÓN HERNÁNDEZ, M.M.: El derecho a la formación profesional del trabajador. CES. 
Madrid, 2000.

O’HIGGINS, N.: Desempleo juvenil y política de empleo. MTAS. Madrid, 2001.

RICHARDS, P.: Hacia el objetivo del pleno empleo. Tendencias, obstáculos y políticas. 
MTAS. Madrid, 2002.

SASTRE IBARRECHE, R.: El derecho al trabajo. Trotta. Madrid, 1996.

SIERRA HERNAIZ, E.: Acción positiva y empleo de la mujer. CES. Madrid, 1999. 

SIRVENT HERNÁNDEZ, N.: El contrato de inserción laboral y los programas públicos de 
mejora de la ocupabilidad, Valencia, Tirant lo Blanch, 2004. 

SISSON, K. Y MARTÍN ARTILES, A.: Pactos para el empleo y la competitividad. CES. 
Madrid, 2001.

THUY, P.; HANSEN, E. y PRICE, D.: El servicio público de empleo en un mercado de 
trabajo cambiante. MTAS. Madrid, 2001.

B) La recensió constarà de dues parts. La primera consistirà en un resum de les idees 
centrals de l’obra, que reculli descriptivament l’estructura, la sistemàtica i les principals 
idees de l’obra. La segona inclourà un comentari personal del text, adreçat a què 
l’alumne valori, amb raons i arguments jurídics, l’estructura, la metodologia o el contingut 
de l’obra. Amb aquesta finalitat, la crítica de l’alumne requereix l’utilització de les fonts de 
coneixement necessàries (normatives, jurisprudencials o bibliogràfiques).

C) L’extensió de la recensió serà d’un mínim de 12 i un màxim de 20 folis 
mecanografiats a doble espai. La meitat dels mateixos es destinarà al resum i l’altre 



meitat al comentari crític.

D) El termini d’entrega de la recensió, serà l’indicat pel professor de classe teòrica, a qui 
s’haurà de donar el treball dintre del termini establert.

E) A l’hora de qualificar la recensió, el professor tindrà en compte la capacitat de síntesi i 
la facilitat expositiva de l’alumne. Els alumnes han d’obtenir una qualificació mínima de 5 
punts, per tal de poder millorar la nota de les proves finals. Si no arriban a l’esmentada 
qualificació, no tindran cap reducció en la qualificació de les proves finals.

F) La qualificació de les recensions es publicarà el mateix dia que les notes de 
pràctiques.


