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Aquesta assignatura no oferirà docència durant el curs 2010-2011. La Universitat de 
Lleida deixarà d’oferir aquesta titulació amb motiu de la implementació dels nous graus. 
 
1. OBJECTIUS  
 

1. Conèixer l’aparició i evolució del Dret del Treball.  
2. Conèixer les fonts del Dret del Treball. 
3. Conèixer l’estructura bàsica (estàtica i dinàmica) del contracte de treball. 

 
2. CONTINGUTS 
 

1. Història del Dret del Treball. 
2. Fonts del Dret del Treball. 
3. Estructura del contracte de treball. 
4. Contingut del contracte de treball. 
5. Vicissituds del contracte de treball. 

 
3. PROGRAMA 
 

Mòdul 1: Dret del Treball i Ordenament jurídic. 
 
Aquest primer mòdul del curs, anomenat “Dret del Treball i ordenament jurídic” pot 
considerar-se un mòdul introductori on es presenten algunes definicions bàsiques de la 
matèria que ens ocupa.  Especialment es fa referència a l’aparició del Dret del Treball, la 
delimitació de l’objecte del Dret del Treball, així com el seu sistema de fonts i principis. 
 
 
Unitat 1. 
1. El procés de formació del Dret del Treball. 
2. L’objecte del Dret del Treball. 
3. Delimitació conceptual del Dret del Treball. 
4. Fonts del Dret del Treball. 
5. Principis d’aplicació i interpretació del Dret del Treball. 

 
 

Mòdul 2: Configuració general i subjectes del contracte de treball. 
 
Aquest mòdul presenta de manera ordenada i estructurada el concepte, caràcters, estructura 
i funcions del contracte de treball, els subjectes del mateix, és a dir, treballador i empresari, 
així com els elements essencials i accidentals que configuren al contracte de treball. 
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Unitat 1. 
1. El contracte de treball de règim comú. 
2. El contracte de règim especial. El contracte d’alta direcció. 

 
Unitat 2. 
1. El treballador. Classificació professional. 
2. L’empresari. Els grups d’empresa.  Les empreses de Treball Temporal. 
 
Unitat 3. 
1. Els elements essencials del contracte de treball. 
2. Elements accidentals del contracte de treball. 
3. Forma i formalitats del contracte de treball. 
4. Validesa i eficàcia del contracte de treball. 

 
 

Mòdul 3: Accés al mercat de treball i modalitats contractuals. 
 
Aquest mòdul mostra els mecanismes d’accés al mercat de treball així com les diferents 
modalitats contractuals previstes per l’ordenament jurídico-laboral. 
 
Unitat 1. 
1. Ingrés a l’empresa. Mitjans de col�locació. 
2. La contractació indefinida. 
3. La contractació de durada determinada. 
4. Contractes amb causa mixta: contractes formatius i contracte a temps parcial. 
5. Altres contractes. 
 
 
Mòdul 4: Contingut del contracte de treball. 
 
En aquest mòdul s’exposen els dos elements essencials del contingut del contracte de treball, 
és a dir, la jornada de treball i el salari. 
 
Unitat 1. 
1. La jornada de treball. 
2. L’horari laboral. 
3. Interrupcions del temps de treball. 
 
Unitat 2. 
1. Concepte i estructura del salari. 
2. Percepcions extrasalarials. 
3. Lloc, temps i forma del salari. 
4. Sistemes de protecció del salari. 

 
 

Mòdul 5: Vicissituds del contracte de treball. 
 
En aquest darrer mòdul s’analitzaran amb profunditat les diferents alteracions que pot sofrir 
el contracte al llarg de la seva vigència, fent especial esment als procediments d’extinció del 
contracte. 
 
Unitat 1. 
1. La modificació subjectiva: la successió d’empresa. 
2. La modificació objectiva: mobilitat funcional, mobilitat geogràfica i modificació 

substancial de condicions de treball. 
3. La suspensió del contracte de treball i l’excedència. 

 
Unitat 2. 
1. L’extinció del contracte de treball. 
2. L’extinció del contracte de treball per voluntat del treballador. 
3. L’extinció del contracte de treball per voluntat de l’empresari: els acomiadaments. 
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4. MATERIALS DE L’ASSIGNATURA 
 
A més de la consulta dels manuals i obres generals de Dret del Treball i de la Seguretat Social 
(Veure Bibliografia), és molt important la utilització per part de l’estudiantat dels textos legals de 
l’assignatura. Tanmateix, per tal de seguir les classes pràctiques es facilitarà per part del 
professorat el material (normativa, casos pràctics, models de contractes, etcètera) per mitjà del 
servei de fotocòpies corresponent i la plataforma Sakai, essent necessària la seva obtenció per al 
correcte seguiment de l’assignatura. 
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6. AVALUACIÓ:  
 
Examen final teòrico-pràctic escrit. 
 


