Especialista en Dret del Treball i de la
Seguretat Social: un Dret en Evolució
Aplicable a les Noves Formes de Treball i
Realitats Socials
2a Edició
Codi: 202021
Tipologia: Curs de postgrau
Crèdits: 9.00
Idioma: Català
Data d'inici: 05/10/2020
Data de finalització: 31/05/2021
Horari: dilluns de 17.30 a 20.30 h, cada dues setmanes, aproximadament. Per videoconferència amb la plataforma zoom.
Lloc de realització: Online, per videoconferència amb la plataforma ZOOM.
Places: 30

Preus i descomptes
Preu: 1.160 €
10% de descompte per persones aturades en el moment de la matrícula.
1.044€ (235 € Preinscripció + 809 € Matricula)
10% de descompte per alumnes i exalumnes de la UdG.
1.044€ (235 € Preinscripció + 809 € Matricula)
10% de descompte per alumnes i exalumnes de màsters, postgraus i diplomes d'especialització de la Fundació UdGIF.
1.044€ (235 € Preinscripció + 809 € Matricula)
10% de descompte per personal UdG (PDI i PAS) i Fundació UDGIF.
1.044€ (235 € Preinscripció + 809 € Matricula)
5% de descompte per persones amb discapacitat reconeguda igual o superior a 33 %.
1.102€ (235 € Preinscripció + 867 € Matricula)
10% de descompte per persones amb discapacitat reconeguda igual o superior a 65 %.
1.044€ (235 € Preinscripció + 809 € Matricula)
5% de descompte per membres de famílies nombroses o monoparentals.
1.102€ (235 € Preinscripció + 867 € Matricula)
10% de descompte per matrícula de 2 treballadors de la mateixa empresa o organització ( la factura anirà a càrrec de

l’empresa).
1.044€ (235 € Preinscripció + 809 € Matricula)
15% de descompte per matrícula de 3 o més treballadors de la mateixa empresa o organització ( la factura anirà a càrrec de
l’empresa).
986€ (235 € Preinscripció + 751 € Matricula)
10% de descompte per matrícula de treballadors d'empreses que hagin realitzat formació a mida amb la Fundació UdGIF.
1.044€ (235 € Preinscripció + 809 € Matricula)

Sessions Informatives
Sessió informativa 1

Data
21/09/2020

Hora
17:30

Lloc
ONLINE per videoconferència amb el programa Zoom fent clic
aquí

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 professionals de les relacions laborals, dels recursos humans, de la protecció social en general (prestacions econòmiques de
seguretat social, assistència i serveis socials), de l’àmbit de l’estrangeria i del Dret en general, que vulguin actualitzar i
aprofundir coneixements sobre la normativa laboral, de Seguretat Social i d’immigració, i la seva aplicació pràctica.
A advocats, graduats Socials, assessors laborals i sindicals, gestors administratius, caps i tècnics de recursos humans, caps i
tècnics de formació, treballadors i educadors socials, tècnics d'immigració, tècnics de serveis socials, empleats del sector
privat amb competències en matèria laboral o de recursos humans, empleats públics de l'administració pública laboral,
A graduats d'estudis preferentment de Relacions Laborals, Dret o Ciències de l'Administració, o a estudiants amb titulació de
Màsters relacionats amb les Ciències del Treball o l'advocacia.
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 les modificacions de les condicions de treball als ERTOS (o en
castellà ERTES o expedients de suspensió de les relacions laborals), a l'externalització de les activitats productives i a
la subcontractació d'obres i serveis.
Acomiadaments, EROS (o en castellà ERES o expedients d'extinció de les relacions laborals) 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 de la UdG
NOTA: qui no disposi de títol universitari previ, tindrà dret a rebre, amb les mateixes condicions, un certificat d'assistència lliurat per
la Fundació UdG: Innovació i Formació.

Metodologia
Cada sessió docent del Postgrau (de 3 hores de durada) s'estructura en dues parts, que són les següents:
1. Una primera part d'anàlisi de la normativa laboral, de Seguretat Social i d'estrangeria, així com la manera en què és interpretada per
la jurisprudència i la doctrina laboral o els experts en la matèria.
2. I una segona part de resolució de casos reals on es posi en pràctica aquella legislació, conforme als criteris establerts pels tribunals
de justícia i les autoritats públiques laborals.
Abans de cada sessió docent entregarà a l'alumnat una Guia explicativa o un document en format power point sobre el contingut de
cada sessió, així com els casos pràctics que es resoldran amb la direcció del ponent.
Després de cada sessió, l'alumnat podrà interactuar amb el professor responsable de cada sessió per aclarir tots aquells conceptes que
encara els despertin dubtes o per aprofundir en el seu estudi amb sentències judicials d'interès, informes jurídics o articles doctrinals.
Per obtenir una qualificació del Postgrau, l'alumnat haurà de fer una prova final d'acreditació dels coneixements adquirits.
Les classes s'impartiran en espanyol.

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 s’entregarà un document PowerPoint o en un altre format sobre el tema tractat així com un cas pràctic que es resoldrà
durant videoconferència.

Els estudiants hauran d’assistir a un 80% de les videoconferències en temps real amb plataforma zoom.
Es farà un examen tipus test de resposta múltiple amb justificació que es realitzarà 31 de maig de 2021.

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
Professorat
Sara Alcázar Ortiz
Professora contractada Doctora de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universitat de Saragossa.

Marta Calvo Travieso
Lletrada de la Tresoreria General de la Seguretat Social a la demarcació de Girona.

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

Ignacio Camos Victoria
Professor Titular de la Universitat de Girona en comissió de serveis per treballar al gabinet jurídic del Ministeri per a la transició
ecològica i el repte demogràfic del Govern d'Espanya.

Laia Cazorla Gervilla
Directora Provincial de la Tresoreria General de la Seguretat Social de Girona.

Jesús Cruz Villalón
Catedràtic de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universidad de Sevilla. President de la Comissió Consultiva Nacional de
Convenis Col·lectius.

Ángel Luis de Val Tena
Catedràtic de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universidad de Zaragoza.

Carolina Gala Duran
Catedràtica de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Amador García Ros
Magistrat especialista en Dret Social al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Professor associat de la UdG.

Sergio Guadalupe Alarcón
Inspector de Treball i Seguretat Social de la Demarcació de Girona.

Manel Hernández Montuenga
Representant d’IUS LABORIS. Soci i director de Sagardoy Abogados. Professor associat de la UdG.

Mercedes Martínez Aso
Inspectora de Treball i Seguretat Social de la Demarcació de Girona. Doctora en Dret per la Unviersitat de Girona i professora
associada de la UdG.

Margarita Miñarro Yanini
Professora titular de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universitat de Castelló.

Cristobal Molina Navarrete
Catedràtic de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universidad de Jaén.

Luis Ramos Poley
Assessor laboral i sindical, Advocat. Especialista en moviments migratoris. Professor Associat de Dret del Treball i Seguretat Social
de la Universitat de Girona.

Eduardo Rojo Torrecilla
Catedràtic de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universitat Autònoma de Barcelona. Primer director de la Càtedra
d’Immigració, Drets i Ciutadania de la UAB.

Jean-Michel Servais
President de la Societat Internacional de Dret del Treball i de la Seguretat Social. Ex-Directiu de la Organització Internacional del
Treball. Professor visitant de Dret del Treball i de la Seguretat Social a la Universitat de Girona.

*La direcció es reservarà el dret a fer canvis en l'equip docent en cas que algun dels professors no pugui impartir la seva matèria,
garantint el mateix nivell de qualitat i categoria professional.

Entitats promotores
Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació

Càtedra d'Immigració, Drets i Ciutadania

Àrea de Dret del Treball i de la Seguretat Social

Especialista en Dret del Treball i de la Seguretat Social: un Dret en Evolució
Aplicable a les Noves Formes de Treball i Realitats Socials
Inici curs: 05/10/2020
Fi curs: 31/05/2021
Data tancament acta avaluació: 15/06/2021
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Data
21/09/2020

Hora
17:30

Lloc
ONLINE per videoconferència amb el programa Zoom fent clic
aquí

Calendari
Data
5/10/2020

13/10/2020

27/10/2020

9/11/2020

23/11/2020

14/12/2020

11/1/2021

25/1/2021

8/2/2021

22/2/2021

8/3/2021

22/3/2021

12/4/2021

Lloc
Presentació del Curs per videoconferència
amb la plataforma
ZOOM
Per videoconferència
amb la plataforma
ZOOM
Per videoconferència
amb la plataforma
ZOOM
per videoconferència
amb la plataforma
ZOOM
per videoconferència
amb la plataforma
ZOOM
per videoconferència
amb la plataforma
ZOOM
per videoconferència
amb la plataforma
ZOOM
per videoconferència
amb la plataforma
ZOOM
per videoconferència
amb la plataforma
ZOOM
per videoconferència
amb la plataforma
ZOOM
per videoconferència
amb la plataforma
ZOOM
per videoconferència
amb la plataforma
ZOOM
per videoconferència

Inici matí

Fi matí

Inici tarda
17:30

Fi tarda
20:30

17:30

20:30

17:30

20:30

17:30

20:30

17:30

20:30

17:30

20:30

17:30

20:30

17:30

20:30

17:30

20:30

17:30

20:30

17:30

20:30

17:30

20:30

17:30

20:30

26/4/2021

10/5/2021

25/5/2021

31/5/2021
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amb la plataforma
ZOOM
per videoconferència
amb la plataforma
ZOOM
per videoconferència
amb la plataforma
ZOOM
per videoconferència
amb la plataforma
ZOOM
Examen tipus test de
resposta múltiple amb
justificació - per
videoconferència amb
la plataforma ZOOM

17:30

20:30

17:30

20:30

17:30

20:30

17:30

20:30

