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Raons per fer el curs
Ateses les reformes legals dels drets laborals i de Seguretat Social a Espanya es fa imprescindible l’actualització del
coneixement de cara a la pràctica professional.
El sorgiment de noves formes de treball, i en particular de treball a distància, teletreball o aplicacions digitals, fa
imprescindible estudiar com s’hi pot acomodar el dret laboral.
Davant les noves necessitats socials derivades de la crisi econòmica cal conèixer les eines del sistema de la Seguretat
Social que donen cobertura a les persones en situació de necessitat.
La importància dels moviments migratoris al món fa imprescindible una actualització sobre els drets i deures de les
persones que els protagonitzen.
L’increment de la mobilitat dels treballadors i empreses fa necessari conèixer què diuen les normes laborals per a poder
realitzar aquests desplaçaments.

Pràctiques externes
Aquest curs de postgrau permet la realització de pràctiques externes extracurriculars.

Presentació
El Curs de Postgrau en Dret del Treball i de la Seguretat Social: un Dret en Evolució Aplicable a les Noves Formes de Treball i
Realitats Socials es divideix en tres cursos d’especialització:
1. Dret Laboral: Noves Legislacions, Nous Drets (3 ECTS) Aquest curs s’imparteix entre els mesos d’octubre i desembre.
2. Seguretat Social: El Sistema de Prestacions davant les Noves Realitats Socials (3 ECTS) Aquest curs s’imparteix entre els mesos
de gener i març.
3. Un Nou Repte: La Mobilitat de Treballadors, Migracions i Treball Transfronterer (3 ECTS) Aquest curs s’imparteix entre els
mesos de març i maig.
Les persones que es matriculin en el curs de postgrau hauran de fer els tres cursos d’especialització i un examen tipus test amb
resposta múltiple justificada.

Objectius
Adquirir una formació especialitzada de caràcter universitari sobre aspectes teòrics de la legislació laboral espanyola i de la
UE, i la seva aplicació pràctica en matèria laboral i de seguretat social en relació amb les activitats internacionals de les
empreses i els treballadors.
S’estudia amb profunditat la gestió davant les autoritats laborals i de la Seguretat Social per al reconeixement i exercici dels
drets derivats del treball i de protecció social.
S’adquireixen coneixements en matèria de mobilitat laboral i de moviments migratoris, tant d’estrangers que vénen
a Espanya, com d’espanyols o catalans que marxen o es desplacen a l’estranger.
En el marc de l’estudi sobre la legislació i l’anàlisi de la seva aplicació a supòsits pràctics o reals, es prestarà una atenció molt
especial a les noves maneres de treballar, especialment quan hi ha involucrats els aparells digitals, així com la cobertura de
noves necessitats socials.

Sortides professionals
Expert, assessor o gestor en dret laboral.
Expert, assessor o gestor en dret de la seguretat social.
Expert, assessor o gestor en mobilitat laboral.
Expert, assessor o gestor en migracions.

A qui s' adreça
A qualsevol persona interessada en la legislació laboral i la seva aplicació pràctica.
De forma especial, s’adreça a tots aquells interessats en convertir-se en especialistes en dret del treball, dret de la
seguretat social i dret de la mobilitat laboral.
A aquelles persones que vulguin assessorar i gestionar, tant en l’àmbit privat com públic, en matèria de drets laborals
emergents (per exemple, igualtat o protecció de dades), en matèria de Seguretat Social (pensions i altres prestacions
econòmiques) o en matèria migratòria (refugiats).

Requisits d'admisió
Titulació universitària.
Podran matricular-se aquells sol·licitants que estiguin en possessió del títol de batxillerat o formació professional de grau
superior sempre que demostrin una connexió professional amb el món del treball, la protecció social o la immigració.
Si un sol·licitant no reuneix els apartats anteriors, podrà accedir-hi sempre que demostri una connexió per motius laborals amb
el món del treball, la protecció social o la immigració, o bé acrediti la realització prèvia de cursos específics sobre la temàtica
del curs de postgrau.
Nota: Els alumnes que no tinguin títol universitari rebran, amb les mateixes condicions, un certificat d’assistència lliurat per la
Fundació UdG: Innovació i Formació.

Pla d'estudis
Dret Laboral: Noves Legislacions, Nous Drets
Treball assalariat i treball autònom. Sector privat i sector públic. Aplicació del dret del treball a les noves formes de treball.
Actualització dels drets laborals. Noves lleis, nous drets: protecció de dades, igualtat, drets digitals i dret a la privacitat, i nous
drets de paternitat i maternitat.
Contractes laborals: indefinits, temporals i formatius. Règims d’indemnització per tipus de contracte a l’àmbit privat i
l’administració pública.
Vicissituds en les relacions laborals: especial atenció a l’externalització de les activitats productives i la subcontractació
d’obres i serveis.
Acomiadaments i transicions de la fi d’un contracte a una nova feina.

Seguretat Social: El Sistema de Prestacions davant les Noves Realitats Socials
Sistema de Seguretat Social. Institucions. Cotitzacions. Requisits d’accés.
Incapacitats temporals i permanents: les estrelles de la Seguretat Social en vies de reforma.
Jubilació: vents de canvi i sostenibilitat.
Treballadors autònoms. Cobertura dels seus riscos socials.
Assistència social: ajudes econòmiques.

Un Nou Repte: La Mobilitat de Treballadors. Migracions i Treball Transfronterer
Mobilitat de treballadors per treball en l’àmbit espanyol i internacional: mobilitats geogràfiques decidides per les empreses.
Mobilitat de persones en recerca de feina i concertació de contractes de treball a la Unió Europea.
Treball transfronterer: drets i deures d’empreses i treballadors.
Dret migratori I: vies legals d’accés d’estrangers no europeus a Espanya.
Dret migratori II: la dimensió social dels immigrants que arriben a Espanya. Especial atenció als drets socials dels refugiats.

Titulació
Curs de Postgrau en Dret del Treball i de la Seguretat Social: un Dret en Evolució Aplicable a les Noves Formes de Treball per la

Universitat de Girona*
* No inclou la taxa d'expedició del títol

Metodologia
El Curs de Postgrau s’estructura en sessions teòriques presencials, sessions semipresencials i exercicis pràctics; es combinarà
l’explicació teòrica i la realització de treballs pràctics a cada sessió.
Al final del Curs de Postgrau es realitzarà un examen tipus test de resposta múltiple on l’estudiant haurà de justificar la seva resposta.
En cada sessió presencial s’entregarà un document en PowerPoint o altre format sobre el tema tractat així com un cas pràctic que es
resoldrà durant la classe presencial. Posteriorment, aquests documents (article doctrinal o informe jurídic) es publicaran en el moodle
de l’assignatura. Els estudiants podran llegir aquest document i, a través del moodle de l’assignatura, interactuaran amb el professor
responsable per aclarir tots aquells conceptes que encara els despertin dubtes.
Les sessions presencials s'impartiran en català. Les sessions semipresencials s'impartiran en català o castellà indistintament (amb la
possibilitat que en alguna sessió especial es pugui utilitzar una llengua estrangera).

Sistema avaluació
L’assistència i la participació a classe així com el seguiment de les explicacions teòriques i la resolució de casos pràctics que es
duguin a terme en cada sessió.
En cada sessió presencial s’entregarà un document PowerPoint o en un altre format sobre el tema tractat així com un cas pràctic que
es resoldrà durant la classe presencial.
Els estudiants hauran d’assistir a un 80% de les sessions presencials.
Es farà un examen tipus test de resposta múltiple amb justificació que es realitzarà el 25 de maig de 2020.

Finançament
Finançament bancari
Els estudiants matriculats poden finançar el pagament de la matrícula en quotes.
La Fundació ha establert convenis amb condicions preferents pels seus alumnes amb les següents entitats:
– Sabadell Consumer
– CaixaBank
– Banc Santander

Quadre docent
Direcció
Ferran Camas Roda
Catedràtic de Dret del Treball i de la Seguretat Social. Director de la Càtedra d'Immigració, Drets i Ciutadania de la Universitat de
Girona.
www.ferrancamas.com

Coordinació
Luis Ramos Poley
Graduat en Dret. Assessor laboral i sindical. Investigador en formació. Professor associat de Dret del Treball i Seguretat Social a la

Universitat de Girona.

Professorat
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