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JUSTIFICACIÓ ASSIGNATURA
(indicar els elements que justifiquen la impartició d’aquesta assignatura i dels seus continguts tant
teòrics com a pràctics)

La necessitat d’una sistematització de la teoria de les relacions laborals ve fonamentada en els
canvis i les transformacions que estan experimentant els sistemes de producció de les societats
avançades des de la dècada dels anys setanta i les implicacions que aquests canvis estan tenint
sobre  la  configuració  dels  sistemes  de  relacions  laborals.  Per  tant,  es  proposa,  en  aquesta
assignatura, l’anàlisi dels canvis més substancials en relació al posicionament de les empreses
davant el mercat i com les estratègies empresarials afecten l’estructura del sistema de relacions
laborals, els seus agents que hi participen i les estratègies que posen en marxa. En l’escenari de la
diversitat  de  sistemes  de  relacions  laborals  és  d’interès  estudiar  i  analitzar  alguns  aspectes
constitutius d’aquests sistemes, com ara el corporatisme i neocorporatisme i les accions negocials
que es presenten com la “cara visible” del sistema de relacions laborals. L’enfocament sociològic
ajuda a delimitar conceptualment i analítica aquests aspectes constitutius del sistema de relacions
laborals, presentant les diverses teoritzacions que s’han realitzat i es realitzen a l’efecte. 

OBJECTIUS DE L’ASSIGNATURA
(indicar els objectius generals i específics que es pretenen assolir amb aquesta assignatura, tant
teòrics com a pràctics)

1. Vincular les teories sobre les relacions laborals amb teories explicatives del canvi social i de
l’estructura social. 

2. Comprendre  els  elements  constitutius  del  desenvolupament  de  les  estratègies  dels  agents
socials en els sistemes de relacions laborals. 

3. Familiaritzar  a  l’alumnat  amb  el  bagatge  conceptual  i  amb  les  categories  analítiques
sociològiques per a l’estudi dels sistemes de relacions laborals. 
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4. Analitzar  des  d’una  perspectiva  crítica  les  implicacions  sociològiques  dels  processos  de
transformacions unilaterals i negociats que posen en marxa els agents socials. 

5. Conèixer les teories sobre corporatisme i neocorporatisme al voltant dels agents socials del
sistema de relacions laborals. 

6. Analitzar els  acords  necociats  establerts  pels  agents  socials  i  les  seves  implicacions  en el
sistema de relacions laborals així com per als mateixos actors. 

PROGRAMA DE L’ASSIGNATURA
(indicar els temes i els seus apartats i subapartats en què es desenvoluparan els continguts)

Tema 1. Els models de sistemes de relacions laborals i la seva teorització.
1.1. La gènesi dels models de relacions laborals: el procés d’industrialització i el control del treball. 
1.2. Les bases teòriques de la divisió del treball: Locke, Adam Smith i els utilitaristes.
1.3. Etapes cronològiques de l’emergència de la teorització sobre el sistema de relacions laborals. 

Tema 2. Primera etapa: Les teories sociològiques clàssiques.
2.1. La crítica de l’economia política de K. Marx.
2.2. La divisió del treball social de E. Durkheim.
2.3. Els procés de racionalització i burocratització en M. Weber.
2.4. La història del sindicalisme: Sidney i Beatrice Webb.

Tema 3. Segona etapa: L’emergència de la teorització sobre les relacions de treball.
3.1. L’Escola d’Oxford i el pluralisme. 
3.2. L’Escola de Wisconsin.
3.3. L’Escola de Relacions Humanes. 

Tema 4. Tercera etapa: La consolidació de la teoria sociològica de relacions laborals.
4.1. La teoria estructural-funcionalista: Talcott Parsona i John Dunlop.
4.2. Les teories neomarxistes: R. Hyman, la Teoria de la Regulació.
4.3. Les teories neocorporatistes: P. Schmitter, P. Kazanstein, S. Berger.

Tema 5. El debat entre l’ortodòxia econòmica neoclàssica i el keynesianisme.
5.1. El Pacte keynesià. 
5.2. L’ortodòxia econòmica a partir de la dècada de 1980.

Tema 6. El corporatisme i el neocorporatisme.
6.1. Els conceptes de corporativisme i neocorporatisme.
6.2. El context de desenvolupament del neocorporatisme.
6.3. El models de neocorporatisme.
6.4. El neocorporatisme a Espanya a partir de la transició democràtica.   

Tema 7. Les organitzacions sindicals.
7.1. Interpretacions sobre l’origen del sindicalisme (M. Perlman).
7.2. Tipus i prioritats del sindicalisme.
7.3. Tipus de representativitat en el sindicalisme.
7.4. La representació en el model llatí: França, Itàlia i Espanya. 

Tema 8. Les organitzacions empresarials (OOEE). 
8.1. L’origen de les associacions empresarials. 
8.2. Tipologia de l’acció empresarial. 
8.3. Funcions de les associacions empresarials. 
8.4. Models d’associacions empresarials a Europa. 

Tema 9. La democràcia industrial i la participació dels treballadors/es.
9.1.  Formes  de  representació  dels  treballadors:  del  gerencialisme  a  la  coparticipació  dels
treballadors. 
9.2. Noves formes de gestió i organització de la producció i participació. 
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9.3. Avantatges i problemes de la cooperació entre treballadors i empresaris.

BIBLIOGRAFIA BÀSICA
(indicar  les  referències  bibliogràfiques  –llibres,  articles,  etc  –  recomanats,  tant  teòrics  com  a
pràctics)

BRUNET,I. y BELZUNEGUI,A. (1999), Estrategias de empleo y multinacionales, Icaria, Barcelona. 

BRUNET, I. y PASTOR, I. (2003), Ciencia, Economía, Sociedad, Fundamentos, Madrid. 

BRUNETTA,  R.  y  DELL’ARINGA,  C.  (1992),  Relaciones  laborales  y  resultados  económicos,
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Madrid.

CLEGG, H. (1985), El sindicalismo en un sistema de negociación colectiva: una teoría basada en la
comparación de seis países, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Madrid.

ESPINA,  A.  (comp.)(1991),  Concertación  social,  neocorporatismo  y  democracia,  Ministerio  de
Trabajo y Seguridad Social, Madrid.

HECKSCHER, Ch. (1993), El nuevo sindicalismo. La participación del trabajador en la empresa en
transformación, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Madrid.

MARTÍN ARTILES, A. (2002): Manual de Relaciones Laborales, Barcelona: UOC.

MIGUÉLEZ,F. i  PRIETO,C. (coord.)(1999), Las relaciones de empleo en España,  Editorial Siglo
XXI, Madrid.

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (1988), Estructura y contenidos básicos de la
negociación colectiva en España, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Madrid.

PÉREZ YRUELA, M. y GINER, S. (eds.)(1988), El corporatismo en España, Ariel, Barcelona. 

POOLE,  M.  (1991),  Teorías  del  sindicalismo.  Una  sociología  de  las  relaciones  industriales,
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Madrid.

SISSON, K. (1990), Empresarios y negociación colectiva, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,
Madrid.

SOLÉ, C. (dir.) (1999), Las organizaciones empresariales en España, Ediciones EUB, Barcelona. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA
(indicar  les  referències  bibliogràfiques  –llibres,  articles,  etc  –  recomanats,  tant  teòrics  com  a
pràctics)

ALONSO,L.E. (1999), Trabajo y ciudadanía. Estudios sobre la crisis de la sociedad salarial, Editorial
Trotta, Madrid. 

CASTELLS,M.(2000),  La era de la información. Economía, sociedad y cultura. Vol.1.La Sociedad
Red. Alianza Editorial, Madrid. 

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL (1994),  Economía, Trabajo y  Sociedad. Memoria sobre la
situación económica y laboral 1993, CES, Madrid.

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL (1995),  Economía, Trabajo y  Sociedad. Memoria sobre la
situación económica y laboral 1994, CES, Madrid.

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL (1996),  Economía, Trabajo y  Sociedad. Memoria sobre la
situación económica y laboral 1995, CES, Madrid.
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CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL (1997),  Economía, Trabajo y  Sociedad. Memoria sobre la
situación económica y laboral 1996, CES, Madrid.

MARTÍN ARTILES,A. (1995), Flexibilidad y relaciones laborales, CES, Madrid.

MIGUÉLEZ,F. i  PRIETO,C. (coord.)(1999), Las relaciones de empleo en España,  Editorial Siglo
XXI, Madrid.

PRIETO,C. (1999), “Crisis del empleo: ¿Crisis del orden social?” en F. Miguélez y C. Prieto (dir y
coord.), Las relaciones de empleo en España, Siglo XXI, Madrid.

CRITERIS D’AVALUACIÓ
(indicar els diferents criteris a seguir per avaluar els coneixements dels alumnes, tant teòrics com a
pràctics)

L’avaluació final consta de dues parts; la primera equival a un 75% de la nota i és el resultat d’un
examen final, individual i presencial. La segona equival al 25% de la nota final, i és el resultat de la
realització d’un treball individual sobre els continguts de la matèria. Es valorarà també la participació
activa de l’alumnat en els debats de les classes pràctiques. Els materials per a l’examen són els
apunts de les sessions de classe i el conjunt de les lectures obligatòries especificades pel professor
així com els continguts de les classes pràctiques.

METODOLOGIA DOCENT
(indicar la metodologia que se seguirà per impartir la docència, tant teòrica com pràctica, ficant
especial emfàsi en la interacció amb els alumnes)

La part teòrica de l’assignatura es basarà en classes magistrals expositives, fent servir mitjans com
ara  transparències,  fomentant  la  participació  de l’alumnat,  particularment  al  final  de l’exposició
cercant la implicació i participació de l’alumnat. 
Quant a la part  pràctica, es treballarà a partir  de material bibliogràfic i  documental preparat pel
professor  i  que servirà per  realitzar anàlisi i  discussió dels continguts.  Cada classe pràctica es
dedicarà a algun aspecte de la matèria i contarà amb un dossier de material específic.

TEMPORALITZACIÓ DEL PROGRAMA
(indicar la distribució temporal, en funció del calendari acadèmic, de les diferents classes teòriques i
pràctiques en què s’explicarà el programa; per dies o per setmanes si és possible)

Per a cadascun dels temes de que consta el programa es preveu una durada de dues setmanes
(dues hores de teoria i una hora de pràctica a cadascun dels dos subgrups en que es desdoblen el
grup) ja que el temari consta de 7 temes i estan previstes 14 setmanes de docència.

MATERIALS A UTILITZAR
(indicar detalladament el tipus de material, per temes, que s’utilitzarà per impartir la docència, tant
teòrica com a pràctica: publicacions, transparències, lectures , exercicis i casos, vídeos etc...

Per  a  tots  els  temes  s’utilitzarà:  lectures  de  la  bibliografía  obligatòria  i  complementària  i
transparències expositives dels continguts per a cada tema. Per a les classes pràctiques, amés a
més, es treballarà sobre dossiers de lectures específiques. 

MAPA SEMÀNTIC DE L’ASSIGNATURA 
(indicar el mapa semàntic –relacions entre assignatures de l’ensenyament amb aquesta)

Hi ha correspondències  semàntiques amb Sociologia de les Relacions Laborals  (1r  curs  de la
Diplomatura de RRLL) i amb Relacions Laborals Comparades a Europa (optativa de la Llicenciatura
de Ciències del Treball).

COORDINACIÓ AMB ALTRES ASSIGNATURES
(indicar,  a  partir  del  mapa  semàntic  anterior,  les  accions  a  desenvolupar  per  coordinar  els
continguts d’aquesta assignatura amb els d’altres assignatures de l’ensenyament)
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S’ha  dut  a  terme  una coordinació  per  evitar  solapaments  amb les  matèries  Sociologia  de  les
Relacions Laborals i amb Relacions Laborals Comparades a Europa. 

COORDINACIÓ ENTRE PROFESSORS DE L’ASSIGNATURA (si és el cas)
(indicar la planificació de reunions al llarg del curs i les accions de coordinació entre els diferents
professors que imparteixen l’assignatura)

No s’escau.

OBJECTIUS DE RENDIMENT ACADÈMIC DELS ALUMNES
(indicar la càrrega d’estudi – temps de dedicació, esforç feines a desenvolupar , etc. – per part dels
alumnes  per  seguir  adequadament  aquesta  assignatura,  així  com  els  resultats  que es  preveu
s’assoliran en relació al seu rendiment acadèmic)

L’assistència  presencial  són 60 hores  totals  de docència.  Per  realitzar  un seguiment  òptim de
l’assignatura  la  dedicació  de  l’alumne  se  l’han  d’afegir  un  nombre  variable  d’hores  de  treball
individual  i  en  grup.  S’espera  que  l’alumnat  tingui  una  implicació  participativa  elevada  en
l’assignatura; per assolir  aquest objectiu l’assignatura s’ha dissenyat de forma en que l’alumnat
pugui  aportar  valor  afegit  als  continguts  de  la  matèria  a  través  de  lectures  complementàries,
discussió en grup i elaboració i presentació de treballs finals. 

ATENCIÓ PERSONAL I RECOLZAMENT ALS ALUMNES
(indicar les actuacions a desenvolupar per atendre correctament les necessitats formatives dels
alumnes i recolzar el seu aprenentatge)

Canal de comunicació:  atenció presencial al  despatx 50 de la Facultat  de Ciències Jurídiques.
També l’alumnat podrà contactar amb el professor via telèfon  977-558350 i a través del correu
electrònic del professor (abe@fcee.urv.es).
Horaris d’atenció a l’alumnat: a determinar una vegada que el professor sàpiga els horaris finals de
l’assignatura.

REVISIÓ I ACTUALITZACIÓ DE CONTINGUTS
(indicar les accions a desenvolupar per fer una revisió anual del proces planificador de l’assignatura
i del sistema d’ensenyança-aprenentatge de la mateixa; així com les accions per actualitzar i ficar al
dia els seus continguts i el reciclatge de coneixements necessaris per part dels professors)

Es pretén realitzar una avaluació i  revisió anual tant dels continguts de l’assignatura com de la
bibliografia, així com dels treballs que han de realitzar els alumnes. De fet, per mitjà de la revisió
constant de la bibliografia i de la publicació dels propis membres de l’àrea s’efectua una ajustada
revisió. Així mateix es té en compte l’avaluació de la idoneïtat del programa i dels resultats obtinguts
per l’alumnat.

ALTRES INDICACIONS
(indicar qualsevol altra qüestió i/o observació que es consideri d’interès)

No s’escauen.

Signatures de tots els professors de l’assignatura

Lloc i data
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