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Temari:

TEMARI

1. CONTRACTACIÓ LABORAL. COTITZACIÓ

     1. Capacitat contractual.
     2. Modalitats i durada del contracte. El salari.
     3. Període de prova.
     4. Actes d’encuadrament en la Seguretat Social.
     5. Cotització.
     6. Procediment administratiu d’imposició de sancions per infraccions de la    legislació 
social.
     7. Procediment d’ofici.

2º) MOBILITAT FUNCIONAL I GEOGRÀFICA. MODIFICACIÓ SUBSTANCIAL DE LES 
CONDICIONS DE TREBALL.

      1. Clasificació professional.
      2. Treballs de categoría inferior.
      3. Trasllat col.lectiu.
      4. Accions del treballador davant la decisió empresarial.
      5. Procediments sobre mobilitat geogràfica i modificació substancial de condicions 
de treball.

3º) SALUT I SEGURETAT EN EL TREBALL I PARTICIPACIÓ EN LA EMPRESA.

      1. Obligacions del empresari.
      2. Extensió de la responsabilitat en interposició d’empresas.
      3. Consulta i participació dels treballadors.
      4. Los delegats de prevenció. Competències i facultats.
      5. Comité de seguretat i salut. Competències i facultats.
      6. Protecció administrativa i penal de la seguretat i salut laboral.

4º) JORNADA DE TREBALL I NEGOCIACIÓ COL.LECTIVA.

      1. Jornada diaria, semanal i anual.
      2. Hores extraordinàries.
      3. Distribució irregular de la jornada.
      4. Regulació de la jornada en conveni col.lectiu i en acord col.lectiu extraestatutari. 
Autonomia individual i autonomia col.lectiva.
      5. Accions del treballador davant la modificació de la jornada.

Presentació:



5º) SUSPENSIÓ DEL CONTRACTE  DE TREBALL I DRET DE VAGA

      1. Excedencia: exercici del dret i efectes.
      2. Manteniment dels serveis esencials.
      3. Exercici del dret de vaga.
      4. Modalitats de vaga. Efectes.

6º) ACOMIADAMENT DISCIPLINARI I TUTELA DELS DRETS FONAMENTALS DEL 
TREBALLADOR.

      1. Requisits per a formalitzar un acomiadament disciplinari.
      2. Acomiadament dels representants dels treballadors.
      3. Accions del treballador. Demanda d’acomiadament. 
      4. Sentencia. Execució de sentencia. Recursos.
      5. Procés de tutela dels drets fonamentals de contingut laboral.

7º) ACOMIADAMENT COL.LECTIU I PRESTACIONS DE DESOCUPACIÓ.

      1. Procediment: fase de consultas i negociació i fase de intervenció administrativa.
      2. Consecuencias: indemnizacions procedents.
      3. La prestació por desocupació derivado del acomiadament col.lectiu: nivel 
contributiu i nivel asistencial.
      4. Especialitat en orden a la tramitació de la prestació.

8º) EXTINCIÓ DEL CONTRACTE DE TREBALL I JUBILACIÓ DEL TREBALLADOR.

      1. Jubilació parcial i contracte a temps parcial.
      2. Jubilació anticipada.
      3. Jubilación obligatoria pactada en conveni col.lectiu.
      4. Requisits d’accés a la prestació de jubilació.
      

9º) TUTELA DE LA LLIBERTAT SINDICAL I LLIBERTAT EMPRESARIAL DE 
CONTRATACIÓ.

     1. Exercici dels drets que integran la llibertat sindical. Límits.
     2. Comportaments antisindicals.
     3. Mitjàns de tutela de la llibertat sindical.
     4. Clàusules sindicals dels convenis col.lectius.
     5. Clàusules limitadores de la llibertat sindical al contracte de treball.
10º) APLICACIÓ DEL CONVENI COL.LECTIU I CONFLICTE COL.LECTIU.

    1. Aplicació per les parts. Intervenció de la comissió paritària.
    2. Aplicación per órgans de autocomposició de naturaleza arbitral.
    3. Aplicació jurisdiccional del conveni col.lectiu.
    4. Deure de pau i conflicte col.lectiu.

Forma d'avaluació:

ACTIVITAT DOCENT

1. FINALITAT.



Consisteix en la transmisió, des de una perspectiva interdisciplinar i global, del bagatge 
formatiu de caràcter pràctic indispensable per a la correcte adequació entre els aspectes 
teòrics, ja coneguts, de las matèries impartides fins el tercer curs de la diplomatura de 
Relacions Laborals, per l’área de coneixement de Dret del Treball i de la Seguretat 
Social i la vessant aplicativa pràctica dels mateix.

2. CONTINGUT

1. Els propis del Dret del Treball i de la Seguretat Social

3. PAUTAS ORGANIZATIVAS.

Abans de començar la primera classe pràctica es farà una sessió introductòria, 
destinada bàsicament a l’explicació per part del professor, de la finalitat que es pretén 
assolir amb aquesta activitat docent i de les seves pautes organitzatives, 
metodològiques i valoratives.

3.1.  Aspectes formals

a) L’alumne que vulgui seguir les classes pràctiques regularment haurà d’emplenar una 
fitxa, que lliurarà al professor responsable d’aquestes.
b) Per a cada cas pràctic, l’alumne elaborarà un exercici individualment, sense que això 
perjudiqui un possible i aconsellable estudi col.lectiu en grups de quatre alumnes com 
màxim.
c) Els exercicis de casos pràctics es lliuraran a l’inici de cada classe pràctica. S’ha de 
lliurar l’original del cas elaborat i és convenient que l’alumne conservi una còpia per 
facilitar el seguiment i la participació en la classe pràctica.
d) A l’inici de la classe pràctica, el professor indicarà el/els pròxim/s cas/os que els 
alumnes hauran d’elaborar i la documentació mínima que hauran d’utilitzar.

3.2.  Assistència

a) Si l’alumne vol obtenir una qualificació que li permeti alliberar, per curs,  l’assistència 
ha de ser obligatòria, personal i regular (juntament amb la presentació del corresponent 
exercici de cas pràctic). La regularitat suposa l’assistència a totes les classes pràctiques 
que es realitzin i la presentació dels corresponents casos pràctics,  excepte em 
situacions de força major convenientment acreditades.
b) En aquells supòsits en què l’alumne no pugui mantenir una assistència regular, podrà 
assistir a les classes pràctiques amb caràcter voluntari, sempre que ho hagi comunicat 
al professor responsable; tanmateix, no es podrà beneficiar de l’esmentada qualificació.

3.3. Per a l’elaboració de cada cas pràctic es facilitarà als alumnes una documentació 
mínima, integrada pel mateix cas pràctic i la qüestió o qüestions debatudes. 

4. PAUTAS METODOLOGICAS.

Poden distingir-se dues fases en aquesta activitat docent: fase d’elaboració i fase de 
debat del cas pràctic.
A. Fase d’elaboració
a) Cada qüestió debatuda en els casos pràctics haurà de ser resposta pels alumnes en 
els exercicis que presentin. 
b) En les respostes al cas pràctic, hauran d’aportar-se les dades i els raonaments 
jurídics que avalin el criteri postulat. S’ha d’evitar, per tant, qualsevol resposta no 
demostrada o mancada de fonament. En aquest sentit, convé subratllar que no és tan 
important  d’obtenir la “solució del cas”, com exposar raonadament els propis criteris i 
contrastar-los amb els aliens discrepants. És per això que els errors produïts en el 
raonament tenen una importància relativa des del punt de vista valoratiu, sempre que 
s’estudiïn prèviament les fonts del coneixement i que hi hagi un manifest esforç 
argumentatiu.



c) Atenent la fonamentació, l’alumne haurà d’esmentar correctament cada una de les 
fonts de coneixement en què es recolzi el criteri que personalment propugni (normativa, 
jurisprudència i bibliografia).
d)  La fonamentació jurídica dels casos pràctics requereix, també, la correcta utilització 
de les fonts de coneixement i, segons convingui, dels principis aplicatius del dret del 
treball i de les regles generals intrepretatives de les normes jurídiques, dels contractes  i, 
quan sigui el cas, dels mecanismes d’integració que ofereixen l’equitat, l’analogia i 
l’aplicació supletòria del dret comú.

B. Fase de debat
a) Aquesta fase discorre a la mateixa classe pràctica, un cop elaborat i presentat 
l’exercici de cas pràctic.  El seu eix central està constituït per la participació de l’alumne 
en el debat del cas pràctic amb les mateixes pautes de fonamentació abans 
esmentades, a les quals afegirem, com a via metodològica primordial, el contrast 
d’opinions. Passarem, així, de la reflexió individual a la col.lectiva, cosa que contribuirà a 
la reconsideració i matisació de les pròpies posicions, alhora que reforçarà la capacitat 
discursiva i argumentativa de l’alumne.
b) La fructífera participació en la classe pràctica requereix que, juntament amb la còpia 
de l’exercici del cas pràctic presentat, l’alumne hi vagi amb els textos normatius, 
jurisprudencials i doctrinals bàsics que hagi utilitzat en l’elaboració de la seves respostes 
al cas.
5. PAUTES VALORATIVES

A. Nombre de casos pràctics per a la valoració

Per obtenir una qualifcació que permeti alliberar la realització del cas pràctic en les 
avaluacions finals, caldrà lliurar tots els exercicis de casos pràctics plantejats i assistir a 
totes les classes pràctiques, excepte en casos de força major convenientment acreditats.

B. Elements objecte de valoració

a) En la valoració dels casos pràctics es tindran en compte dos elements: els exercicis 
presentats i la participació a classe.
b) Pel que fa als exercicis presentats, cal tenir en compte que tot i hi ha una extensió 
mínima i màxima, el factor primordial per a la seva valoració no és la quantitat (nombre 
de folis), sinó la qualitat  (contingut). És per això que els esforços de fonamentació i 
argumentació del criteri propi són objecte preferent de valoració.
c) La participació a classe té un paper complementari per a la valoració, respecte dels 
exercicis presentats. Però aquests paper no és secundari sinó primordial, ja que la 
finalitat i l’estructura de les classes pràctiques requereixen aquesta participació perquè 
aquestes acompleixin el seu objectiu i no es transformin en classes teòriques.

C. Qualificació

a) Els alumnes han d’obtenir una qualificació mínima de 5 punts de mitjana en les 
classes pràctiques per quedar alliberats de realitzar les proves finals, 
b) Periòdicament, el professor responsable de les classes pràctiques realitzarà a la 
classe el comentari valoratiu global del desenvolupament d’aquesta activitat docent.
c) La publicació de les qualificacions de les classes pràctiques es farà amb prou 
antelació a la data de la realització de les proves finals d’avaluació.

     D) Proves d’avaluació final

Es faran dues proves d’avaluació final els mesos de juny i setembre, respectivament, en 
las que es realtzará un cas pràctic, únicament per als alumnes que no hagin superat les 
classes pràctiques. Per al desenvolupament d’aquesta prova els alumnes es podran 
valer de tots els materials bibliogràfics, normatius i jurisprudencials que considerin 
oportuns, per bé que no es permetrà l’intercanvi d’aquesta documentació.
La durada de les proves finals s’indicarà amb l’antelació suficient.i s’anunciaran 
oportunament el dia, hora i lloc de realització..



Tots els exercicis es faran per escrit, llevat dels supòsits de força major acreditats 
convenientment.
El mateix dia de realització de les proves s’indicarà la data de publicació de les 
qualificacions.
       E) Revisió de les proves

Durant els tres dies hàbils següents a la data de publicació de les qualificacions, 
l’alumne podrà sol.licitar la consulta del seu exercici si considera que hi ha motius 
fonamentats per fer-ho. A aquest efecte, presentarà una instància a la bustia del 
professor responsable de classes teòriques amb les raons concretes de la seva petició
La revisió es farà durant els deu dies hàbils següents a la data de publicació de les 
qualificacions
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