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CIÈNCIES SOCIALS I JURÍDIQUES

RELACIONS LABORALS

En què consisteix?

Aquesta titulació facilita a l’estudiant l’adquisició 
de coneixements vinculats al món de la feina 
(a les relacions laborals) des d’una perspectiva 
eminentment jurídica (fonaments de Dret i Dret 
del treball i de la Seguretat Social) però també 
econòmica, psicològica i sociològica. 
Els graduats en Relacions Laborals que s’inscriguin 
com a col·legiats exercents a l’Il·lustre Col·legi Oficial 
de Graduats Socials podran assessorar i representar 
els seus clients en jutjats i tribunals laborals i posar 
demandes i recursos. També estaran plenament 
capacitats per prendre decisions des d’un 
coneixement pluridisciplinari del factor treball en 
empreses, administracions públiques i altres tipus 
d’organitzacions, com sindicats o patronals, tant 
des de la perspectiva de gestió de personal com 
des de la que atén les diferents opcions de política 
econòmica i social.

Quin perfil has de tenir?
  Comprensió verbal i escrita. 

  Capacitat crítica, d’anàlisi i 
reflexió.

Quines sortides professionals tindràs?
  Exercici lliure de la professió (graduat social). 

  A l’Administració pública.

  En departaments de recursos humans en empreses. 

  Com a gestor i assessor laboral.

Capacitat crítica i habilitats per interpretar textos jurídics i altres indicadors rellevants en els 
entorns de l’economia, la psicologia i la sociologia. L’altíssim índex d’inserció laboral d’aquesta 
titulació, superior a la mitjana de la UIB (segons dades de 2019, el grau d’inserció del grau de 
Relacions Laborals, del 97 per cent, és el més alt de tots els graus de la UIB), demostra que la 
Facultat de Dret de la UIB forma, mitjançant aquest grau, professionals molt valuosos.  

Quines competències adquiriràs?
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Facultat de Dret
Serveis administratius:
Edifici Gaspar M. de Jovellanos
Tel.: 971 25 95 63
       
secretaria.jovellanos@uib.cat
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971 25 99 69

Itineraris
 Assessoria Jurídica
 Assessoria Sociolaboral i Organitzativa

Aquesta titulació també està enfocada als graduats o estudiants que estiguin a punt de graduar-se 
en Dret. Existeix i s’aplica una taula de reconeixements des del grau de Dret al grau de Relacions 
Laborals que constitueix una possibilitat àgil per als graduats en Dret que vulguin especialitzar-se 
en Dret del Treball i de la Seguretat Social.
El grau de Relacions Laborals és semipresencial i s’imparteix d’horabaixa. Hi ha cinc assignatures 
per semestre i deu hores de classe presencial setmanals. L’estudiant ha d’invertir cada semestre a 
estudiar pel seu compte les cinc assignatures, guiat pels professors a l’Aula digital, fins a quaranta 
hores cada setmana. Si l’estudiant treballa o té responsabilitats familiars, l’adequat és que es 
matriculi a temps parcial.
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PLA D’ESTUDIS

CIÈNCIES SOCIALS I JURÍDIQUES

RELACIONS LABORALS

Introducció al Ordenament Jurídic*
Principis d’Economia*
Introducció a l’Empresa*
Introducció a la Psicologia Social del Treball*
Introducció a la Sociologia del Treball*

Fonaments de Dret Civil per a Relacions laborals*
Fonaments de Dret Administratiu per a Relacions Laborals*
Fonaments de Dret Mercantil per a Relacions Laborals*
Fonaments de Dret Tributari per a Relacions Laborals*
Comptabilitat*

Determinació, Modificació, Suspensió i Extinció de la Relació Laboral
Dret de la Prevenció de Riscs Laborals
Tècniques de Negociació
Prestacions de la Seguretat Social I
Relacions de Treball a les Administracions Públiques

Gestió Estratègica i Econòmica de Recursos Humans
Prestacions de la Seguretat Social II
Tècniques d’Investigació Social
Modalitats Processals Laborals
Nòmines i Assegurances Socials: Aspectes Pràctics

PRIMER CURS SEGON CURS

TERCER CURS QUART CURS
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Fonts del Dret del Treball
Dret de la Seguretat Social I
Procés Laboral Ordinari
Anàlisi Empresarial i Disseny Organitzatiu 
Economia del Treball

Psicologia dels Recursos Humans: Planificació i Gestió
Dret Sindical
Règim Jurídic de l’Ingrés a l’Empresa
Dret de l’Ocupació
Dret de la Seguretat Social II

la UIB t’ofereix diverses 
vies per acreditar el 
nivell d’anglès que 
necessites per obtenir 
el títol de grau?

Sabies que... 
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Règims Especials de la Seguretat Social
Recursos i Execució de Sentències Laborals 
Treball i Establiment dels Estrangers a Espanya 
Auditoria Sociolaboral
Treball de Fi de Grau

Optativa 1
Optativa 2
Optativa 3
Optativa 4
Optativa 5
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60 144 30 6

Formació bàsica* Obligatoris Optatius
Treball de Fi 

de Grau

 Crèdits ECTS: 240
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