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RESUM
Se estudia, por una parte, la representación de los trabajadores, así como las organizaciones
empresariales, como entrada hacia la negociación colectiva, el régimen de convenios y las relaciones
entre convenios de sector, de empresa y de ámbitos territoriales diferentes. Por otra parte, los conflictos
de trabajo.

CONEIXEMENTS PREVIS
Relació amb altres assignatures de la mateixa titulació
No heu especificat les restriccions de matrícula amb altres assignatures del pla d'estudis.
Altres tipus de requisits
Los propios de la Licenciatura en Derecho en las áreas y contenidos que configuran la materia, o,
cuando menos, los del grado o licenciatura en estudios sobre la empresa, complementados, en su caso,
con las nociones jurídicas generales sobre el derecho colectivo.
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COMPETÈNCIES
2128 - M.U. en Dret de l´ Empr. Asses. Mercant., Lab. Fiscal 12-V.3
- Que els estudiants posseïsquen les habilitats d´aprenentatge que els permeten continuar estudiant
d´una forma que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.
- Adquirir els instruments per a poder planificar, ordenar i canalitzar activitats de manera que s'eviten
en la mesura que es puga els imprevistos, es prevegen i minimitzen els eventuals problemes i
s'anticipen les seues solucions.
- Contemplar en conjunt i tenir en compte els diferents aspectes i les implicacions en els diferents
aspectes de les decisions i opcions adoptades, sabent triar o aconsellar les més convenients dins de
l'ètica, la legalitat i els valors de la convivència social.
- Participar en debats i discussions, dirigir-los i coordinar-los i ser capaços de resumir i extreure'n les
conclusions més rellevants i acceptades per la majoria.
- Projectar sobre problemes concrets els seus coneixements i saber resumir i extractar els arguments i
les conclusions més rellevants per a la seva resolució.

RESULTATS DE L'APRENENTATGE
La idea de círculos concéntricos que venimos manejando se expande, en este caso, una vez conocido
el contrato individual de trabajo y el núcleo básico de la relación laboral, a su dimensión colectiva, a
través de la representación de empresa y trabajador, de la negociación colectiva, del conflicto colectivo
y el derecho de huelga.
La especialidad de este aspecto justifica que la materia se aborde, básicamente, desde la disciplina
jurídica que se ocupa del mismo, sin perjuicio de que algunas otras completen los conocimientos y las
competencias que con esta materia se quiere que asuman los estudiantes.

DESCRIPCIÓ DE CONTINGUTS
1. Libertad sindical: positiva y negativa, tipos de sindicatos; representación del sindicato en la
empresa: secciones y delegados sindicales.

2. Asociaciones empresariales y asociaciones de trabajadores autónomos (derechos colectivos
de los trabajadores autónomos).

3. Representación unitaria en la empresa; las empresas sin representación.

4. Representación en empresas de dimensión comunitaria.
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5. El derecho de reunión de los trabajadores en la empresa.

6. La negociación colectiva: Convenios estatutarios y extraestatutarios; los acuerdos colectivos.

7. Los conflictos de trabajo: huelga y cierre patronal

VOLUM DE TREBALL
ACTIVITAT
Classes de teoria
Elaboració de treballs en grup
Preparació d'activitats d'avaluació
TOTAL

Hores
35,00
30,00
35,00
100,00

% Presencial
100
0
0

METODOLOGIA DOCENT
Tareas formativas del proceso de enseñanza-aprendizaje previas a la interacción en el aula.
Tareas formativas del proceso de enseñanza-aprendizaje en el proceso de interacción en el aula.

AVALUACIÓ
SE1 - Asistencia a las clases como requisito indispensable para ser evaluado, debiendo cubrirse un
mínimo del 80 por 100 de sesiones. Por debajo de ese mínimo, y salvo causas justificadas, el alumno no
será evaluado, figurando en acta como no presentado.

Evaluación separada mediante evaluación continua y pruebas específicas de resolución de casos o dictámenes, distribuido
ción y a defender el día de la evaluación.

Evaluación continua, sin perjuicio de que a lo largo de las sesiones puedan exigirse pruebas, ejercicios o resolución de
ones específicas.
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REFERÈNCIES
Bàsiques
- - SALA FRANCO, T., "Derecho Sindical". Edit. Tirant lo Blanch, Valencia, última edición.
- COMISIÓN CONSULTIVA NACIONAL DE CONVENIOS COLECTIVOS., "Guía de la negociación
colectiva 2014". Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Versión electrónica en el sitio
http://www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/ccncc/B_Actuaciones/Guia/guia_negociacion_colectiva.htm
- AAVV [Mercader Uguina, J.R., (dir.) y de la Puebla Pinilla A.M., (coord.)], "Esquemas de Derecho
del Trabajo II: Derecho Sindical" Edit. Tirant lo Blanch, Valencia, última edición.

Complementàries
- Bibliografía complementaria o de referencia: Dados los incvesantes cambios normativos, se facilitará
al inicio de cada materia.
Lecturas: artículos y monografías que tratan específicamente alguno de los aspectos incluidos en el
tema. Su lectura permitirá al alumno tener una visión mucho más amplia y rica de los contenidos de
la materia expuestos en clase o abordados en la bibliografía básica. Tienen por objeto completar la
información de los textos de la bibliografía básica, ampliando los aspectos más relevantes y
ofreciendo, al mismo tiempo, una visión actualizada de los temas en la medida en que los mismos lo
requieran.
Casos prácticos: proporcionan al estudiante la posibilidad de ejercitar su capacidad de análisis y
decisión sobre situaciones reales que pueda plantear el material facilitado, aplicando los
conocimientos teóricos que haya adquirido.
Resoluciones judiciales o de órganos administrativos: reflejan los criterios con los que los Tribunales
o la Administración aplican la normativa jurídica.

ADDENDA COVID-19
Aquesta addenda només s'activarà si la situació sanitària ho requereix i previ acord del Consell
de Govern
1. Continguts

Es mantenen els continguts inicialment recollits en la guia docent

2. Volum de treball i planificació temporal de la docència

Manteniment del pes de les diferents activitats que sumen les hores de dedicació en crèdits *ECTS
marcades en la guia docent original.

3. Metodologia docent

- Impartició de les classes per videoconferència síncrona en l’horari fixat per a cada especialitat
mitjançant BBC o Teams de l’aula virtual.
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- Posada a disposició dels estudiants de materials com ara presentacions (locutades o no), amb els
aspectes bàsics de cada matèria, referències a materials que tracten la matèria i que puguen trobar-se
en línia, especialment a través dels serveis de la biblioteca (per exemple, en les biblioteques digitals
disponibles amb ocasió del Covid), materials per a activitats aplicades (tests d’autoavaluació,
problemes/casos resolts, dictàmens o informes,...),etc..
- Intensificació d'activitats aplicades animant la participació dels estudiants mitjançant, per exemple,
encomanda individualitzada o per grups de treball i habilitant la sala de videoconferència de cada
assignatura per tal que puguen fer-ne ús per a treballar fora de l’horari de les classes o utilitzant el fòrum
d’aula virtual, etc.

4. Avaluació

Amb la finalitat de mantindre l'esperit del sistema d'avaluació aprovat en anteriors Comissions
Acadèmiques i de no introduir noves incerteses als estudiants i al professorat, es manté la distribució de
percentatges d'avaluació, i s'adapta l'avaluació a les eines tecnològiques amb què compta la Universitat,
això és:
Avaluació contínua: 30%. Es manté en els mateixos termes i supervisen els coordinadors de les
respectives especialitats.
Dictamen: 70%.
La resolució del dictamen es realitzarà, en cas necessari, utilitzant l'aula virtual i s'informarà de la seua
estructura i desenvolupament amb la deguda antelació als i les estudiants dels acords adoptats per
Comissió acadèmica ateses les circumstàncies del moment.
Des de la Direcció i coordinació de les especialitats del Màster s'habilitaran totes les eines tecnològiques
possibles amb la finalitat d'acreditar l'autoria personal de l'estudiant de la prova i evitar possibles
interferències, treball col·laboratiu, còpia, etc.
S'informarà de les citades mesures amb suficient antelació als estudiants i hauran de realitzar les
corresponents proves per a confirmar el perfecte funcionament dels seus equips

5. Bibliografia

La bibliografia recomanada es manté perquè és accessible
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