
APUNTA’T! 
 
Curs Zero del Grau en Relacions 
Laborals i Recursos Humans 
 
 

Si t’has matriculat en 1r del grau en Relacions Laborals i Recursos            

Humans, ara tens l’oportunitat de preparar-te per al nou curs. Hem           

preparat un curs de preparació als estudis de dret on parlarem dels            

aspectes bàsics del grau, des d’un vessant teòric i pràctic.  

La idea és que l'alumnat us familiaritzeu amb el pla d'estudis de            

Relacions Laborals i Recursos Humans a l’UJI, de forma que aprengueu           

com són les classes, els exàmens, quins parts engloba el dret laboral,            

quines són les noves tendències en els recursos humans etc.  

En definitiva, podràs preparar-te amb èxit per a superar el primer de            

curs de carrera millor. 

 

El curs es farà la setmana d’abans de començar les classes, és a dir,              

del 4 al 6 de setembre en horari de vesprada.  

Si assisteixes obtindràs 1 crèdit ECTS; açò t’interessa! perquè si obtens           

cinc crèdits més al llarg de la carrera hauràs de fer una assignatura             

menys. 

Les inscripcions estan obertes i el preu del curs zero és sols de 12€ 

Inscripcions en https://goo.gl/dV4csL 

Programa:http://www.uji.es/perfils/estudiantat/v2/nou-estudiantat/grau/m

atricula/coneixer/cursoszero/  

Si tens algun dubte pots preguntar-nos en espaciojuridicolaboral@uji.es  

mailto:espaciojuridicolaboral@uji.es
http://www.uji.es/perfils/estudiantat/v2/nou-estudiantat/grau/matricula/coneixer/cursoszero/
http://www.uji.es/perfils/estudiantat/v2/nou-estudiantat/grau/matricula/coneixer/cursoszero/
https://goo.gl/dV4csL


Curs Zero del Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans de la 

Universitat Jaume I 

 

Planificació: del 4 al 6 de setembre de 2017 (horari de vesprada) 

Organització: Espai Jurídic d'Estudis Laborals (EJEL) 

 

Reconeixement d'1 crèdit ECTS per a l'estudiant que assisteixi. 

 

Col·laboren: Consell de l'Estudiantat, Unitat, Oficina d'Inserció 

Professional i Estades en Pràctiques. 

 

Dilluns 4 d'setembre 

 

● Presentació del Curs Zero. 

● Presentació introductòria sobre les diferents àrees de la carrera. 

● Les classes del grau en Relacions Laborals i Recursos Humans, Fran            

García León, Espai Jurídic d'Estudis Laborals. 

● Qüestions bàsiques de la carrera a tenir en consideració, Daniel           

Constantino Hervás. 

● Recursos per a l'estudiantat de Relacions Laborals i Recursos          

Humans, Daniel Constantí Hervás i Fran García León, Espai Jurídic          

d'Estudis Laborals. 

 

Dimarts 5 de setembre 

 

● Introducció al Dret del Treball, Fernando de Vicente i María Josefina            

Mateu professors de Dret del Treball i de la Seguretat Social. 



● Situació actual dels Recursos Humans i la seva importància          

estratègica a l'empresa. 

● Presentació del Consell de l'Estudiantat, drets, deures i la participació           

estudiantil al grau en Relacions Laborals i Recursos Humans, Jorge          

Ribes i Jaime Clemente, Consell de l'Estudiantat. 

 

Dimecres 6 de setembre 

 

● Consells per afrontar la cursa, tècniques d'estudis i consells per           

superar favorablement els exàmens, Daniel Constantino Hervás. 

● Eixides professionals de la carrera de Relacions Laborals i Recursos           

Humans 

● La qüestió de gènere en les relacions laborals i els recursos humans,             

Isabel Esbrí, doctorada de Dret en l’àmbit del gènere. 

● Taula rodona: experiències dels graduats i graduades en el Grau de            

Relacions Laborals i Recursos humans, amb la col·laboració de: 

○ Pere Sos Torres  

○ Fran García León 

○ Daniel Constantino Hervás  

○ Carlota Muñoz Guardiola 


