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Breu contingut:

Aquesta assignatura preten aproximar l'alumant al coneixement de la realitat
laboral des de la perspectiva sociològica. L'objectiu principal és que l'alumnat
conegui les característiques de l'actual organització del treball així com els
principals actors de les relacions laborals. L'assignatura s'inicia amb una
delimitació conceptual i una presentació de les principals teòries sociològiques. Al
llarg del curs es presenta a l'alumnat els trets més actuals del funcionament de
l'àmbit laboral com ara la flexibilitat i la globalització. També s'analitza la societat
actual com societat en la que prima el treball en els serveis. Finalment, es dona
a conèixer el funcionament de les organitzacions de sindicats i empresaris així
com les pràctiques a que dona lloc la seva interacció.

Presentació:

OBJECTIUS GENERALS

1.- Definir els conceptes bàsics de l'àmbit del treball des de la perspectiva
sociològica.
2.- Conèixer les característiques de l'actual organització del treball.
3.- Identificar els actors socials que estan presents en les relacions laborals i els
interessos de cada actor.
4.- Conèixer les teories que expliquen les relacions laborals.
5.- Conèixer les característiques i el funcionament de les organitzacions
participants de les relacions laborals, és a dir, els sindicats i les organitzacions
empresarials.
6.- Distingir els interessos de cada actor social en els continguts d'un acord i/o
un conveni col·lectiu.
7.- Interpretar les estratègies que articulen les pràctiques dels actors socials
protagonistes de les relacions laborals.
8.- Conèixer les característiques del mercat de treball actual.
9.- Interessar-se en entendre les problemàtiques presents en el mon laboral.

Temari:

I. Introducció: el concepte de treball i les teories sobre relacions laborals. 
1.- El treball com a fenomen social. Treball productiu i treball reproductiu.
2.- La divisió social del treball: Marx, Weber i Durkheim.

II. Les estratègies d'acumulació del capital en l'etapa de capitalisme industrial.
3.- L'aparició de la fàbrica i l'Organització Científica del Treball.
4.- El desenvolupament del fordisme i 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.
6.- El principi de la globalització.
6.1.- Estratègies de concentració del capital i empreses multinacionals.




IV. Les societats modernes: societats de serveis i d'organitzacions.
7.- El treball en el sector serveis: la terciarització de la societat.
8.- L'Administració pública: treballadors al servei de la societat.

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.

VI.- El procés de les relacions laborals.
11.- La negociació col·lectiva.
12.- La "negociació política": concertació social.
13.- La conflictivitat laboral.

VII.- Conclusions.
14.- El debat sobre la fi del treball. Perspectives de canvi en les relacions
laborals.

Forma d'avaluació:

L'avaluació de l'alumne estarà determinada per l'avaluació de tres elements: un
element d'avaluació serà un examen tipus test. Aquesta nota equivaldrà al 65% 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. D'aquesta manera un segon
element d'avaluació serà un treball-resum de totes les activitats obligatòries que es
desenvoluparan a les sessions pràctiques; aquest treball equivaldrà al 20% de la
nota final. El tercer element d'avaluació seran les exposicions orals que s'hauran
de presentar a classe en relació als blocs V i VI; aquestes presentacions
equivaldran al 15% de la nota final. També es podrà presentar un treball
voluntari, prèviament acordat amb les professores, realitzat sobre les lectures
optatives del curs.

Com a novetat introduïda en el curs 2005-2006, les professores responsables de
l'assignatura fem servir, com ajuda a la docència, el programa Moodle. Amb
aquesta eina desenvolupem una metodologia docent basada en l'ús de les
noves tecnologies com a complement a altres tècniques pedagògiques que
també formen part de la metodologia docent utilitzada; aquestes tècniques més
tradicionals i que no han estat abandonades sinó reforçades amb les noves
tecnologies són, per exemple, les classes magistrals o les exposicions en classe
per part de l'alumnat. L'ús del Moodle representa una eina que ajuda a la
docència en dues direccions: d'una banda és una eina de suport a les classes
en la mesura que permet la consulta de material i documents que són,
posteriorment, treballats a les classes; d'altra banda, permet desenvolupar
activitats noves que només són possibles gràcies a les noves tecnologies, tasques
com ara els debats o els xats. A més a més, aquest programa representa
mecanismes nous de comunicació amb l'alumnat ja que possibilita, a través de
les agendes digitals, la planificació del treball a realitzar al llarg del curs i la
informació immediata a l'alumnat.
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Observacions:

HORARI D'ASSIGNATURA (de tots els grups)
Grup de Matí: Dilluns 9h a 11h. i dimecres de 9h a 12h
Grup de tarda: Dilluns de 16h a 17h i dimecres de 16h a 19h.


HORARI DE CONSULTES (tots els professors de l'assignatura)
Grup de matí, professora Inma Pastor: dilluns de 11h a 14h i dimecres de 12h a
14h.
Grup de tarda, professora Cristina Garcia: dilluns de 17h a 20h i divendres 12h a
15h.


