
 

 

 

 

Grup d’Estudis Sociològics sobre la 
Vida Quotidiana i el Treball (QUIT) 
Departament de Sociologia                                                                        
Facultat de Ciències Polítiques i de 
Sociologia de la UAB                              
Despatx B3-057                                                                                                       
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)                                   
Barcelona                                                     

            
Grup d’Estudis Sociològics sobre la Vida 

Quotidiana i el Treball 

Tel. 93 581 2405                                           
Fax 93 581 2827                                                                                    

Col·labora: 

e-mail: quit@uab.es                                          
http://selene.uab.es/_cs_quit/quit.html 

 

Inscripció gratuïta 

Cal confirmar l’assistència abans del dia 15 
de gener de 2004 

 

 

 

 

 

 

 

Organitza: 

 
 

 

 

 

 

 

Vicerectorat d’Investigació 

 

   
 

 

 

 

 

 

Jornada 

L’organització            
Social                          
del Temps 

Informació General 

 

 

Dia 30 de gener de 2004 

Sala de Juntes                                          
Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia                 

 

Organitza:                                              
Departament de Sociologia                               

QUIT 
 

 

 

 

mailto:quit@uab.es
http://selene.uab.es/_cs_quit/quit.html


 

 

La reorganització del temps de treball en el 
marc del debat actual de la flexibilitat està 
transformant el món laboral; en efecte, el nou 
marc de relacions laborals, econòmiques i 
socials afavorit per la introducció d’horaris 
laborals irregulars, l’extensió del temps de 
treball, y en definitiva les  noves distribucions 
de les hores de treball, impliquen canvis 
importants en les relacions interpersonals. 

Aquestes transformacions afecten a totes les 
altres facetes de la vida quotidiana, com és ara 
els temps de lleure, la vida familiar i la vida 
social. És per això que en parlem 
d’organització social del temps. 

L’equip de recerca QUIT del Departament de 
Sociologia de la UAB, ha explorat una línia 
d’investigació sobre la reorganització del temps 
de treball a les empreses, el repartiment del 
temps de treball i el seu impacte a la vida social 
i familiar en les darreres recerques. Així doncs, 
el primer objectiu d’aquest congrés és el de 
debatre les hipòtesis teòriques que el grup 
QUIT ha anat elaborant al llarg de les diferents 
recerques. 

Paral·lelament, aquesta jornada ens permetrà 
aprofundir en el coneixement d’altres 
recerques dirigides  per experts d’altres països, 
en temàtiques específiques com l’organització 
de la jornada laboral, la flexibilització del 

temps de treball i la conciliació de la vida 
laboral i familiar. 

D’altra banda  un altre dels objectius del 
congrés és el de donar suport a la recerca 
sobre “El tiempo de trabajo en la negociación 
colectiva y sus efectos sociales”, que el Grup 
d’Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana 
i el Treball està realitzant amb el suport de la 
Dirección General de Investigación (projecte 
SEC2001-2543) del Ministerio de Educación y 
Ciencia, en la que estem estudiant la 
reorganització del temps de treball i els seus 
efectes sobre la vida quotidiana mitjançant la 
negociació col·lectiva. 
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9:30 h  Presentació jornada                                             
Faustino Miguélez Lobo              
Catedràtic Sociologia del Treball, UAB 

10 h  Ponència: “La conciliació de la vida laboral 
i familiar: una revisió crítica del concepte i de 
l’evidència empírica”                                                 
Dr. John Macinnes                            
Reader,  University of Edimburgh 
Department of Sociology & 
Investigador Principal, Universitat 
Autònoma de Barcelona, Centre 
d’Estudis Demogràfics 

a cafè 
Presentació 

ència: “La conciliació de la vida laboral 
ida familiar: un concepte útil?”                             
hael Rigby                               

Programa 
11 h  Paus

11:30 h Pon
i la v
Mic

International Officer, South Bank 
London University 

13:30 h  Pausa 

 

16 h  Taula rodona sobre: “La reorganització 
del temps de treball i la vida quotidiana”                       
Albert Recio                                    
Dep. Economia Aplicada, UAB                           
Teresa Torns                                  
Dep. Sociologia, UAB                                          
Antonio Martín Artiles                 
Dep. Sociologia, UAB                                         

Moderació                                      
Fausto Miguélez Lobo                           
Dep. Sociologia, UAB 
ivendres 30 
                                                                        
17:30 h  Pausa- cafè 

                                                                    

18 h Ponència: “La reorganització i significats 
socials del temps i de les activitats segons les 
condicions de treball a l’empresa i del treball 
domèstic i familiars”                                   
Pedro López i Carlos Lozares           
Professors del Departament de 
Sociologia, UAB) 

19 h Cloenda                                              
Fausto Miguélez Lobo                          
Dep. Sociologia, UAB 


