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Inma Pastor Gosálbez 
 
 
JUSTIFICACIÓ ASSIGNATURA 
(indicar els elements que justifiquen la impartició d’aquesta assignatura i dels seus continguts tant 
teòrics com a pràctics) 
 
Amb aquesta assignatura es pretén introduir l'alumnat en la perspectiva sociològica d'anàlisi de la 
realitat laboral actual. Aquesta consisteix en l'exposició dels diferents enfocaments i tendències 
dominants en l’estudi de l’organització social del treball així com de les principals característiques del 
mercat de treball. De manera específica s'analitzen les relacions laborals com a pràctiques que 
desenvolupen els actors socials presents a l'empresa tot exposant els canvis experimentats i la 
direcció i factors que els impulsen. D'una banda es presentaran els conceptes fonamentals que 
possibiliten l'estudi sociològic de les relacions laborals i d'altra banda, s’analitzarà el funcionament i 
evolució, en el període més recent, de les relacions laborals en Espanya. Per aconseguir ambdós 
objectius, el programa esta centrat en l'estudi dels actors socials de les relacions laborals, en les seves 
estratègies i en les seves pràctiques. 
 
OBJECTIUS DE L’ASSIGNATURA 
(indicar els objectius generals i específics que es pretenen assolir amb aquesta assignatura, tant 
teòrics com a pràctics) 
 
1. Introduir a l’alumnat en la perspectiva sociològica de l’anàlisi de la realitat laboral.  
2. Conèixer les característiques actuals de l’organització del treball i també les interpretacions 

sociològiques d’aquest. 
3. Identificar els principals actors socials de les relacions laborals i les seves organitzacions. 
4. Saber interpretar els interessos i estratègies que articulen les pràctiques dels actors socials de 

les relacions laborals. 
5. Conèixer el funcionament del mercat de treball actual. 
 
PROGRAMA DE L’ASSIGNATURA 
(indicar els temes i els seus apartats i subapartats en què es desenvoluparan els continguts) 
 
I. Introducció 



1.- El treball com a fenomen social. Treball productiu i treball reproductiu. Treball i ocupació. 
II. Les estratègies d’acumulació del capital en l’etapa de capitalisme industrial 
2.- L'organització del treball: l'aparició de la fàbrica. L'Escola Clàssica: l'Organització Científica del 
Treball de Taylor. 
3.- El fordisme: l'organització de la producció en cadena i el consum de masses. 
4.- La implantació del fordisme segons l'Escola de la Regulació: l’Estat del Benestar. 
III. Les estratègies d’acumulació del capital en l’etapa de capitalisme avançat. 
5.- El principi de la flexibilitat. 
 5.1.- Noves formes de gestió de la força de treball. 

5.2.- Descentralització productiva: l’emergència de l’empresa xarxa. 
5.3.- Especialització flexible: districtes industrials. 
5.4.- Model japonès. 

6.- El principi de la globalització. 
6.1.- Estratègies de concentració del capital i empreses multinacionals. 
6.2.- Divisió internacional del treball. 

IV.- Les teories sobre relacions laborals. 
7.- Perspectiva funcionalista: Durkheim i Dunlop. Perspectiva marxista: Marx i Hyman. 
8.- La conflictivitat laboral. 
V.- Els actors socials de les relacions laborals. 
9.- La representació dels treballadors i treballadores: sindicats i delegats de personal. 
10.- Empreses, empresaris i organitzacions empresarials. 
11.- La intervenció de l'Estat en les relacions laborals. 
VI.- El procés de les relacions laborals. 
12.- La negociació col·lectiva. 
13.- La "negociació política": concertació social. 
VII.- Conclusions. 
14.- El debat sobre la fi del treball. Perspectives de canvi en les relacions laborals. 
 
 
BIBLIOGRAFIA BÀSICA 
(indicar les referències bibliogràfiques –llibres, articles, etc – recomanats, tant teòrics com a 
pràctics) 
 
Bibliografia obligatòria BLOC I  
. Torns,T. (1999): “Las asalariadas: un mercado con género”, en Miguélez, F. I Prieto, C.(dirs.): Las 
relaciones de empleo en España, Siglo XXI, Madrid. 
Bibliografia obligatòria BLOC II  
. Belzunegui, A. (2002): Teletrabajo: estrategias de flexibilidad, CES, Madrid. Pag: 115-128. 
Bibliografia obligatòria BLOC III 
. Harrison, B. (1997): La empresa que viene, Barcelona: Editorial Paidós. Pàgines 15-46. 
. Castells,M. (1997): La empresa red, Madrid: Alianza Editorial. Pàgines: 294-309. 
. Martín Artiles, A. (1999): “Organización del trabajo y nuevas formas de gestión laboral”, en 
Miguélez, F. i Prieto, C. (dirs.): Las relaciones de empleo en España, Siglo XXI, Madrid. 
Bibliografia obligatòria BLOC IV 
. Diturbide Yanguas, G. (1999): “Problemas en el análisis del conflicto laboral”, en Castillo Mendoza, 
C.A. (coord.): Economía, organización y trabajo. Un enfoque sociológico, Pirámide, Madrid. 
. Miguélez, F.; Prieto, C. (dir.) (1991) Las relaciones laborales en España. Siglo XXI, Madrid. 
Introducció. 
. Miguélez, F. y Prieto, C. (dirs.) (1999): Las relaciones de empleo en España, Siglo XXI, Madrid. 
Introducció. 
Bibliografia obligatòria BLOC V 
. Miguélez, F. (1999): “Presente y futuro del sindicalismo en España”, en Miguélez, F. y Prieto, C. 
(dirs.) Las relaciones de empleo en España, Siglo XXI, Madrid. 
. Aguar, MºJ.; Casademunt, A. i Molins, J.M. (1999): “Las organizaciones empresariales en la etapa de 
la consolidación democrática (1986-1997). Unión Europea, desconcertación y diálogo social” en 
Miguélez, F. y Prieto, C. (dirs.) Las relaciones de empleo en España, Siglo XXI, Madrid. 



Bibliografia obligatòria BLOC VI 
. Miguélez, F. i Rebollo, O. (1999): “Negociación colectiva en los noventa” en Miguélez, F. y Prieto, C. 
(dirs.):  Las relaciones de empleo en España, Siglo XXI, Madrid. 
. Espina, A. (1999): “El ‘Guadiana’ de la concertación neocorporatista en España: de la huelga general 
de 1988 a los acuerdos de 1997” en Miguélez, F. y Prieto, C. (dirs.): Las relaciones de empleo en 
España, Siglo XXI, Madrid. 
Bibliografia obligatòria BLOC VII 
. Prieto, C. i Ramos, R. (1999): “El tiempo de trabajo: entre la competitividad y los tiempos sociales”, en 
Miguélez, F. y Prieto, C. (dirs.): Las relaciones de empleo en España, Siglo XXI, Madrid. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA 
(indicar les referències bibliogràfiques –llibres, articles, etc – recomanats, tant teòrics com a 
pràctics) 
 
Bibliografia complementària i optativa per fer recensions. 
Brunet, I; Belzunegui, A. (1999): Estrategias de empleo y multinacionales, Barcelona: Editorial Icaria. 
Brunet, I.; Belzunegui, A. (2000): Empresa y estrategia en la perspectiva de la competencia global, 
Barcelona: Ariel Economía. 
Brunet, I.; Pastor, I. (1997) Educación, trabajo y género, Barcelona: Ediciones LU. 
Coriat, B. (1982) El taller y el cronómetro. Ensayo sobre el taylorismo, fordismo y producción en 
masa, Madrid: Siglo XXI. 
Coriat, B. (1993) Pensar al revés. Trabajo y organización en la empresa japonesa, Madrid: Siglo 
XXI. 
Kern, H.; Schumann, M. (1988) El fin de la división del trabajo. Racionalización en la producción 
industrial, Madrid: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 
Martín Artiles, A. (1992) Flexibilidad y relaciones laborales, Madrid: CES. 
Pollert,A. (1994) ¿Adiós a la flexibilidad?, Madrid: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 
Alonso,E. (1999), Trabajo y ciudadanía, Madrid: Ed. Trotta. 
Beck,U. (1998), ¿Qué es la globalización?, Madrid: Paidós. 
Baethge,M.; Oberbeck, H. (1995) El futuro de los empleados, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 
Madrid. 
Edwards, P. (1985) El conflicto en el trabajo, Ministerio de trabajo y Seguridad Social, Madrid. 
Führer, I.M. (1996) Los sindicatos en España, Consejo Económico y Social, Madrid. 
Gorz, A. (1995) Metamorfosis del trabajo, Editorial Sistema, Madrid.  
Hyman, R. (1981) Relaciones Industriales, H. Blume Ediciones, Madrid. 
Köhler, D.H. (1995) Los sindicatos en España, Fundamentos, Madrid. 
Lope, A. (1996) Innovación tecnológica y cualificación, Consejo Económico y Social, Madrid. 
Martín Artiles, A. (1992) Fordismo y sindicalismo: Auge y crisis de un modelo de Relariones Laborales, 
Revista El Proyecto nº 19-20, Barcelona. 
Martín,A; Miguelez, F; Rebollo, O; (1993) El sindicalismo a través de sus protagonistas, CERES, 
Barcelona. 
Ozaki, M. (1993) Cambios tecnológicos y relaciones industriales, Informes OIT, Ministerio de trabajo y 
Seguridad Social, Madrid. 
Prieto, C. (dir.) (1994) Los trabajadores y sus condiciones de trabajo, HOAC, Madrid. 
Tezanos, J.F. (1987) La democratización del trabajo, Editorial Sistema, Madrid. 
 
 
CRITERIS D’AVALUACIÓ 
(indicar els diferents criteris a seguir per avaluar els coneixements dels alumnes, tant teòrics com a 
pràctics) 
 
L’element principal d’avaluació serà un examen tipus test. Aquesta nota equivaldrà al 75% de la nota 
final. L’assistència i la participació a les classes pràctiques serà també imprescindible per aprovar 
l’assignatura, ja que s’haurà de presentar un treball sobre allò explicat i debatut a les classes 
pràctiques. Aquest treball equivaldrà al 25% de la nota final. També es podrà presentar un treball 
voluntari realitzat sobre la base de les lectures obligatòries del curs.  



 
METODOLOGIA DOCENT 
(indicar la metodologia que se seguirà per impartir la docència, tant teòrica com pràctica, ficant 
especial èmfasi en la interacció amb els alumnes) 
 
Pel que fa a la part teòrica, classes magistrals fent servir mitjans tècnics com ara transparències i 
vídeos, fomentant la participació de l’alumnat, particularment al final de l’exposició cercant la 
implicació de l’alumnat i avaluant el seguiment i comprensió que l’alumnat ha assolit sobre el tema 
tractat. 
 
Pel que fa a la part pràctica, es treballarà a partir d’una inicial explicació del professorat sobre el 
tema en qüestió, per completar-ho amb diverses fonts d’informació que facin possible la implicació 
de l’alumnat així com la seva màxima participació. Així es treballarà setmanalment articles de 
revistes especialitzades, documentals, exposicions en grups, etc.  
 
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) 
 
Cadascun dels temes de que consta el programa té una duració prevista d’una setmana, ja que en 
total, el semestre consta de 14 setmanes.  
 
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… 
 
A més a més del ja indicat a la bibliografia bàsica, es presentaran diversos documentals i 
transparències per complementar la informació del temari. 
 
MAPA SEMÀNTIC DE L’ASSIGNATURA  
(indicar el mapa semàntic –relacions entre assignatures de l’ensenyament amb aquesta) 
 
[Sociologia] No hi ha correspondències semàntiques. Si hi ha orientació teòrica amb tota l’àrea de 
Sociologia 
 
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) 
 
Es te cura especialment de les relacions amb la resta d’assignatures de l’àrea de sociologia, ja que 
aquesta assignatura exerceix de pòrtic d’entrada a l’aproximació sociològica. Així, amb la resta 
d’assignatures de sociologia, que s’imparteixen en cursos més avançats, s’especialitza a l’alumnat 
en una problemàtica específica. Per tant l’àrea de sociologia discuteix i adequa periòdicament el 
contingut de l’assignatura a fi de crear un pont amb la resta d’assignatures de l’ensenyament. Així, 
es plantegen temes que en aquesta assignatura només es presenten i que s’aprofundeixen en les 
assignatures optatives Medi Ambient i Relacions Laborals. 
 
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) 
 
La coordinació entre professors és màxima ja que el programa i l’examen és únic. Per dur a terme 
la coordinació, la persona responsable de la coordinació de l’àrea a la Facultat de Ciències 
Jurídiques s’encarrega de convocar reunions periòdiques (màxim una cada tres o quatre 
setmanes) que permeten comparar la situació de cada grup en relació al programa i, també, donar 



resposta a totes les qüestions que poden anar sorgint per mantenir tots els criteris en relació a 
qualsevol aspecte,  el màxim d’homogenis. 
 
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) 
 
Les hores totals de docència són de 56 (14 pràctiques i 42 teòriques). 
Per realitzar un seguiment òptim de l’assignatura, incloses pràctiques, seguiment de les classes 
teòriques i preparació de proves,  la dedicació hauria de ser de 35 hores.  
 
La dedicació més la motivació i actituds i aptituds de professor i alumnes, així com una atenció 
personalitazda garantirà l’èxit en termes acadèmics.  
 
ATENCIÓ PERSONAL I RECOLZAMENT ALS ALUMNES 
(indicar les actuacions a desenvolupar per atendre correctament les necessitats formatives dels 
alumnes i recolzar el seu aprenentatge) 
 
Canals de comunicació. 
 Atenció presencial: Despatx 66 de la Facultat de Ciències Jurídiques 
 Atenció telefònica: 977 558366  
 Atenció electrònica: ipig@fcj.urv.es  
Horaris d’atenció a l’alumnat. 
 A determinar a l’inici del curs. 
Altres: 
 Reunions obligatòries amb grups d’alumnes al llarg del curs, en l’horari de tutories 

Dintre dels límits professionals, cerca de la màxima satisfacció de l’alumnat. 
 
REVISIÓ I ACTUALITZACIÓ DE CONTINGUTS 
(indicar les accions a desenvolupar per fer una revisió anual del procés planificador de 
l’assignatura i del sistema d’ensenyament - 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) 
 
L’avaluació i revisió es fa sempre anualment, tant dels continguts de l’assignatura com de la 
bibliografia. La revisió es fa d’acord a la constant revisió bibliogràfica de la  disciplina, per  mitjà de 
les revistes científiques i d’altres publicacions pertinents. Així mateix, avaluació de la idoneïtat del 
programa i dels resultats acadèmics obtinguts per l’alumnat 
 
ALTRES INDICACIONS 
(indicar qualsevol altra qüestió i/o observació que es consideri d’interès) 
 
Signatures de tots els professors de l’assignatura 
Lloc i data 


