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L’UJI i Tudón Abogados acorden realitzar 

activitats acadèmiques formatives a l’Espai 

Jurídic d’Estudis Laborals 
L’acor servirà per a establir un major nexe d’unió entre el món empresarial jurídic i 

l’alumnat, que servisca per a apropar a la realitat del treball diàri  

La rectora de la Universitat Jaume I de Castelló, Eva Alcón Soler, i el soci director de Tudón 

Abogados (Tudón & Asociacidos Auditories y Consultores S.L.), José Miguel Tudón Valls, han 

firmat dilluns 13 de maig de 2019 un conveni entre ambdues entitats pel desenvolupament 

d’activitats acadèmiques formatives de l’«Espai Jurídic d’Estudis Laborals UJI» com a Clínica 

Jurídica de la Universitat Jaume I. 

En l’acte han estat acompanyats per la vicerectora d’Estudiantat i Compromís Social, Inmaculada 

Rodríguez; la directora de la Unitat Predepartament de Dret del Treball, Seguretat Social i 

Eclesiàstic de l’Estat, Inmaculada Ballester; i els professors Fernando Vicente i Jaime Clemente, 

per part de l’UJI; i per Miguel Tudón i Rebeca Gordón per part de Tudón Abogados. 

Després de la firma, José Miguel Tudón ha assegurat que el conveni servirà «per a establir un 

major nexe d’unió entre el món empresarial jurídic i l’alumnat, que servisca per a apropar a la 

realitat del treball diàri a l’estudiantat i, a la vegada, retornar al món professional i acadèmic 

part de la nostra experiència, posant en comú els coneixements sobre diversos àmbits». 

Per la seua banda, Eva Alcón, ha agraït a la firma Tudón Abogados la confianza depositada en la 

universitat pública de Castelló i a l’Espai Jurídic d’Estudis Laborals i a la Unitat Predepartamental 
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de Dret del Treball, Seguretat Social i Eclesiàstic de l’Estat pel treball desenvolupat, perquè «és 

molt important per l’UJI que l’alumnat realitze pràctiques abans de finalitzar la titulació i estiga 

en contacte amb què serà el seu món professional» perquè això li permet «vore en la pràctica 

allò que estudien en les aules». 

L’Espai Jurídic d’Estudis Laborals de l’UJI promou, aplicant el mètode clínic jurídic, l’adquisició 

d’habilitats, destreses, capacitats i competències que són essencials per l’acompliment rigorós i 

compromés de la professió jurídica i el despatx Tudón Abogados té, entre les seues finalitats, 

l’assessorament i consultoria, fiscal, jurídica i mercantil, afavorint l’adquisició per l’estudiantat 

de les capacitats i competències necessàries per a l’idoni acompliment de la professió jurídica. 

La col·laboració es realitzarà mitjançant l’organització d’activitats de formació, participació en 

projectes, intercanvi de coneixements i transferència del coneixement a la societat, perquè 

l’estudiantat conega de primera mà el desenvolupament professional i a la vegada per posar en 

comú els coneixements i les pràctiques entre el món acadèmic i el professional. 

JORNADA CIBERASSETJAMENT EN EL TREBALL 

Totes dues institucions han organitzat per al dijous 16 de maig a l’Hotel Mindoro de Castelló una 

jornada tècnica sobre «Ciberassetjament en el treball i control empresarial per mitjans 

tecnològics» dirigida especialment al sector empresarial castellonenc, que comptarà amb la 

participació José Miguel Tudón i del professor Fernando Vicente, director acadèmic de l’Espai 

Jurídic d’Estudis Laborals de l’UJI. L’objectiu és analitzar en profunditat el controvertit i actual 

tema de l’assetjament digital en el treball i el control empresarial per mitjans tecnològics. 

 

https://www.uji.es/com/agenda/2019/05/16/jornada-assetjament-laboral/

