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OBJECTIUS

El curs presenta la diversitat de models de relacions laborals davant dels nous reptes socioeconòmics, en
particular, la construcció europea i la desigual relació de forces entre el factor treball i el capital. Es tracta
d’observar la transformació de les estructures de representació del capital i del treball en un context
econòmic  i  institucional  canviant.  El  mètode d’ensenyament  es  basarà en la combinació  de classes
teòriques i classes pràctiques. L’ensenyament seguirà una doble estructura: d’una banda, exposicions
magistrals  i,  d’altra,  classes  tipus  seminari  que faran possible la  participació  activa  de l’alumnat,  tot
potenciant alhora el seguiment individual dels alumnes.

PROGRAMA DE L’ASSIGNATURA

PROGRAMA TEÒRIC

Tema 1: Introducció: L’estudi de les Relacions Laborals comparades. Models teòrics de la diversitat
estatal de sistemes de relacions laborals. 

Tema 2: Models estatals de relacions laborals. EUA, Japó, Europa (Suècia, Gran Bretanya, França, Itàlia,
Alemanya, Holanda).

Tema 3: Nou escenari europeu. L’organització dels agents socials a nivell Europeu. UNICE i les
eurofederacions. La Confederació Europea de Sindicats. El model de relacions laborals de la UE.

Tema 4: La negociació col·lectiva a Europa. Trets de europeïtzació de la negociació col·lectiva. 
Empresa multinacional i Relacions Laborals. Comités d’empreses multinacionals: nous escenaris de la
representació laboral. Defensa d’interessos a nivell nacional i internacional de les grans empreses
multinacionals: noves estratègies. 

Tema 5: Problemes actuals de les Relacions Laborals Comparades: Divisió internacional del treball;
migracions; discriminació per edat o sexe; condicions de treball; els “working poor” ; impacte de l’euro;
PEC’s; temps de treball; els debats polítics a Europa: Tercera via versus socialdemocràcia clàssica…

Tema 6: Conclusions: Convergència- divergència en les relacions laborals
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PROGRAMA PRÀCTIC

Amb les  pràctiques  es  pretén  que l’alumnat  assoleixi  els  instruments  i  hàbits  necessaris  per  poder
elaborar  treballs  d’investigació  des  de  la  perspectiva  sociològica   i  presentar  a  concurs  projectes
d’investigació a administracions, fundacions i d’altres entitats finançadores de la recerca.  Entre els hàbits
que es persegueixen que l’alumnat assoleixi es troben, a) la coordinació y la planificació; b) els hàbits del
treball col·laborador; c) la interrogació científica pels problemes socials, en particular de la joventut. Entre
els instruments, a) el procés d’investigació científica; b) l’elaboració de projectes de recerca; c) el disseny
de la recerca; d) les particularitats del treball de camp; e) la redacció d’informes de resultats.

Els  treballs  d’investigació  es  realitzaran en  grups  de  4  a  6  persones  sobre  un  tema  d’investigació
relacionat  amb  l’assignatura.  L’objecte  d’estudi  el  triaran els  grups  de treball,  amb la  supervisió  del
professor. Els alumnes hauran de defensar el seu projecte d’investigació davant els seus alumnes.

AVALUACIÓ

La nota final serà el resultat de la suma de les qualificacions d’un examen escrit corresponent a la part
teòrica de l’assignatura (70%) i la presentació del treball de recerca (30%). Es demanarà als alumnes
portar al dia la bibliografia proposada durant les classes.

ATENCIÓ PERSONAL I RECOLZAMENT ALS ALUMNES
Canal de comunicació: Tutories (a determinar). Atenció permanent per correu electrònic


