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Breu contingut:

Conèixer les perspectives teòriques de la negociació i el conflicte en les relacions
industrials, el seu caràcter dinàmic, i l'evolució de les relacions laboral a l'Estat
espanyol.

Presentació:

-Aprendre les diferents perspectives teòriques sobre negociació i conflicte en les
relacions industrials, per tal d'assumir elements d'anàlisi per aproximar-se al
caràcter dinàmic de les relacions laborals.
-Conèixer l'evolució del conflicte laboral a l'Estat Espanyol, així com les tendències
i transformacions en la seva gestió.
-Participació de l'estudiant en el debat sobre les transformacions de les bases del
conflicte laboral, i les seves implicacions en termes de gestió del conflicte.

Temari:

Bloc temàtic I: El conflicte industrial

- Conceptes
- Teoria del Conflicte
- Marcs de referència en l'anàlisi del conflicte industrial: Unitari, pluralista i radical.
- Categorització del conflicte: nivells i tipus.
- Els conflictes laborals a l'Estat Espanyol
- Els conflictes laborals en una perspectiva comparada
- La gestió del conflicte

Bloc Temàtic II: Evolució del conflicte i de les relacions laborals

- El conflicte en el fordisme
- La ciutadania i els drets socials: la ciutadania industrial.
- Dinàmiques actuals de les relacions laborals
- Les transformacions del conflicte: terciarització, noves tecnologies i processos
d'individualització.
- Velles i noves tendències en la gestió del conflicte

Forma d'avaluació:

METODOLOGIA DOCENT (si s'escau)
Quant a la part teòrica, les classes magistrals seran combinades amb la discussió
de textos i exemples previament difosos així com presentacions dels alumnes a
classe.
Quant a la part pràctica, buscarà apropar els recursos teòrics a l'estudi de casos
pràctics i servir de suport teòric al treball desenvolupat pels alumnes. Tutorització del
treball.




AVALUACIÓ DE L'ALUMNE
La qualificació final serà el resultat de l'avaluació continua en forma d?exercicis
proposats a classe, de la participació en un treball entorn als textos obligatoris i
d'una prova final per valorar el coneixement global sobre el tema. Es valorarà la
participació a classe.
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Observacions:


