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Identificació de l'assignatura

Assignatura 22547 - Sociologia de les Polítiques de Relacions Laborals
Crèdits 1,2 de presencials (30 hores) 4,8 de no presencials (120 hores) 6 de totals (150

hores).
Grup Grup 1, 2S, GRLA (Campus Extens 50)
Període d'impartició Segon semestre
Idioma d'impartició Català

Professors

Horari d'atenció als alumnes
Professor/a

Hora d'inici Hora de fi Dia Data d'inici Data de fi Despatx

Maria Antònia Carbonero

Gamundí
macarbonero@uib.es

18:00 19:00 Dimecres 01/02/2017 28/06/2017 número 4
de l'edifici

Beatriu de Pinós
Francisco José González Paredes
francisco.gonzalez@uib.es

Cal concertar cita prèvia amb el/la professor/a per a fer una tutoria

Anna Grau Casajust
anna.grau@uib.cat

Cal concertar cita prèvia amb el/la professor/a per a fer una tutoria

Contextualització

L'assignatura s'emmarca en el mòdul "Sociologia del Treball i Tècniques d'Investigació Social". Té com a
objectiu una anàlisi de les polítiques laborals en dos nivells principals: les polítiques d'ocupació, i les polítiques
de relacions laborals. Traça una trajectòria de la història recent d'aquestes polítiques a Europa i a Espanya, per
centrar-nos en els problemes principals que les societats postfordistes afronten després de la crisi en relació
a l'ocupació i a les condicions de treball.

Requisits

Recomanables
Tenir superada l'assignatura Introducció a la Sociologia del Treball de Primer Curs, encara que no és una
condició essencial. És recomanable també poder llegir anglès per aprofitar part del material bibliogràfic.

Competències
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Específiques
* Capacitat per comprendre la relació entre els processos socials i la dinàmica de les Relacions Laborals..
* Capacitat per interpretar dades i indicadors socioeconòmics rellevants per a les relacions laborals..
* Capacitat per conèixer i comprendre l'origen i la transcendència de les polítiques d'ocupació comunitàries,

estatals i autonòmiques..

Genèriques
* Capacitat d'anàlisi i síntesi..
* Capacitat per analitzar el mercat laboral i la seva repercussió sobre l'economia..

Bàsiques
* Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça

següent: http://estudis.uib.cat/ca/grau/comp_basiques/

Continguts

Continguts temàtics
Tema 1.. Treball, actors socials i Estat.

Treball i ocupació. Transformacions del treball i de l'ocupació en les societats postfordistes.
Paper de les polítiques públiques en relació al treball. La ruptura del vincle treball-ciutadania
i la empresarització de les relacions laborals

Tema 2.. Relacions laborals a Europa i Espanya.
Ocupació i relacions laborals. La relació d'ocupació com a condicionant de les condicions
de treball. La segmentació del mercat de treball i la seva relació amb l'acció sindical. Noves
condicions i subjectes: els precaris

Tema 3.. Els Estats de Benestar europeus: tipologia i transformacions recents.
Els quatre mons de l'Estat del Benestar. Transformacions de la qüestió social: crònica del
salariat. Cap a una Europa asocial?

Tema 4.. Les polítiques sociolaborals europees.
El reformisme liberal: la “flexisegureat”. Relacions entre els nivells de les polítiques: marc
discursiu europeu i pràctiques concretes en els Estats-nació. Les polítiques d'inserció laboral:
Principals col·lectius destinataris i eines d'avaluació.

Tema 5.. Ocupació i cures.
El treball invisible. La conciliació treball/vida. Les cadenes globals de cures. Conseqüències
del rol de cuidadora en les condicions d'ocupació.

Metodologia docent

Activitats de treball presencial

http://estudis.uib.cat/ca/grau/comp_basiques/
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Modalitat Nom Tip. agr. Descripció Hores

Classes teòriques Grup gran (G) Presentació dels principals continguts de l'assignatura amb la
finalitat d'introduir els alumnes en els principals debats sobre
els processos socials i les polítiques de relacions laborals. La
metodologia combinarà exposició per part de la professora
dels eixos principals de cada tema amb discussió de lectures
pels estudiants.

20

Classes pràctiques Grup mitjà (M) Estudis de cas sobre polítiques de relacions laborals concretes.
S'analitzarà el context sociopolític de les mateixes, i les seves
conseqüències.

8

Avaluació Examen Grup gran (G) L'examen és un sistema per avaluar l'adquisició de
coneixements i competències d'una manera global. Serà
necessari tenir un 5 o més per poder aprovar l'assignatura.

2

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació
contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants
si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la
plataforma Campus Extens.

Activitats de treball no presencial

Modalitat Nom Descripció Hores

Estudi i treball
autònom individual

Els alumnes treballaran amb els materials de l'assignatura i les lectures que
es vagin presentant a fi d'assolir els coneixements bàsics de l'assignatura.

100

Estudi i treball
autònom en grup

Anàlisi d'una problemàtica
actual de les relacions
laborals a Espanya,
relacionada amb els
continguts de l'assignatura.

Se seleccionarà una problemàtica actual en les polítiques de relacions
laborals a Espanya (treball i cures, desocupació juvenil, dualización del
mercat laboral, sindicalisme, "precariat"...). Es durà a terme una breu
recerca que adoni de les conseqüències d'aquestes polítiques en experiències
i situacions concretes. Es discutirà primer el projecte amb la professora per
decidir un grau de concreció factible. En la mesura del possible la recerca
se centrarà en l'àmbit local, o de la illa.

20

Riscs específics i mesures de protecció
Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut dels
alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants
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Classes teòriques

Modalitat Classes teòriques
Tècnica Tècniques d'observació (no recuperable)
Descripció Presentació dels principals continguts de l'assignatura amb la finalitat d'introduir els alumnes en els principals

debats sobre els processos socials i les polítiques de relacions laborals. La metodologia combinarà exposició
per part de la professora dels eixos principals de cada tema amb discussió de lectures pels estudiants.

Criteris d'avaluació S'espera que els estudiants hagin llegit en les sessions els materials proposats en Campus Extens per a cada tema.
Després de la sessió introductòria dels eixos principals, i l'aclariment de conceptes, s'animarà a la discussió de
sobre els materials.

Percentatge de la qualificació final: 10%

Classes pràctiques

Modalitat Classes pràctiques
Tècnica Informes o memòries de pràctiques (no recuperable)
Descripció Estudis de cas sobre polítiques de relacions laborals concretes. S'analitzarà el context sociopolític de les

mateixes, i les seves conseqüències.
Criteris d'avaluació S'avaluarà la capacitat de situar la política de relacions laborals concreta en el seu marc soci-polític, així com

les seves conseqüències. La breu memòria presentada haurà d'estar correctament redactada, amb referències
bibliogràfiques correctament citades.

Percentatge de la qualificació final: 20%

Examen

Modalitat Avaluació
Tècnica Proves de resposta llarga, de desenvolupament (recuperable)
Descripció L'examen és un sistema per avaluar l'adquisició de coneixements i competències d'una manera global. Serà

necessari tenir un 5 o més per poder aprovar l'assignatura.
Criteris d'avaluació És necessari tenir un 5 o nota superior per poder aprovar.

Percentatge de la qualificació final: 50%

Anàlisi d'una problemàtica actual de les relacions laborals a Espanya, relacionada amb els continguts
de l'assignatura.

Modalitat Estudi i treball autònom en grup
Tècnica Treballs i projectes (recuperable)
Descripció Se seleccionarà una problemàtica actual en les polítiques de relacions laborals a Espanya (treball i cures,

desocupació juvenil, dualización del mercat laboral, sindicalisme, "precariat"...). Es durà a terme una breu
recerca que adoni de les conseqüències d'aquestes polítiques en experiències i situacions concretes. Es
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discutirà primer el projecte amb la professora per decidir un grau de concreció factible. En la mesura del
possible la recerca se centrarà en l'àmbit local, o de la illa.

Criteris d'avaluació Es valorarà la recollida de dades (quantitatives/qualitatives), i els requisits formals habituals en qualsevol treball
o informe.

Percentatge de la qualificació final: 20%

Recursos, bibliografia i documentació complementària

S'assenyalen aquí alguns materials centrals per a l'assignatura. En Campus Extens tindreu a la vostra disposició
una altra sèrie de lectures específiques per a cadascun dels temes.

Bibliografia bàsica

Alonso, E. (2000) Trabajo y postmodernidad: El empleo débil. Madrid: Editorial Fundamentos.
Miguélez, F. y Prieto, C. (1999) Las relaciones de empleo en España. Madrid: Siglo XXI.
Moreno, L. (2012) La Europa asocial. ¿Caminamos hacia un capitalismo posesivo? Barcelona: Península.
Prieto, C. (2007) (ed) Trabajo, género y tiempo social. Madrid: Universidad Complutense.

Bibliografia complementària

Boltanski, Luc y Chiapello, Ève (2002) El nuevo espíritu del capitalismo. Madrid: Akal.
Castel, R. (1997) Las metamorfosis de la cuestión social: una crónica del salariado. Barcelona: Paidós.
De Elena y Peña, J. (2004) Desigualdad social y relaciones de trabajo. Ediciones de la Universidad de
Salamanca.
Fernández Rodrigez Carlos Jesús y Serrano Pascual Amparo (2014) El paradigma de la flexiguridad en las
políticas de empleo españolas: un análisis cualitativo. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas.
Méda, D. (1995) El trabajo: un valor en peligro de extinción. Barcelona: Gedisa.
Moreno Márquez, G. (2003) Trabajo y ciudadanía. Un debate abierto. Vitoria/Gasteiz: Ararteko.

Altres recursos

S'utilitzaràn recursos audiovisuals que constaràn a Campus Extens


