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ma 1. El treball en la societat industrial Te

  
El concepte de treball; treball productiu i no productiu; treball i ocupació. 
Els processos de salarització massiva i l'estructura de classes en la 
societat industrial. Enfocaments sobre l'estratificació social; repercussions 
sobre l'anàlisi del treball. 
 

n procés històric en l'organit- Tema 2. La divisió del treball: u
zació de l'empresa i del treball 
 
La revolució industrial i el capitalisme; la fàbrica. La divisió del treball 
i la parcel⋅lació i especialització de les tasques; la destrucció de l'ofici i 
el control del treball. L'accentuació de la divisió del treball: la 
disciplina taylorista. El sistema taylorista-fordista; producció i consum en 
massa del fordisme; el sistema de legitimació i de consens: l'origen de 
l'estat del benestar. 
 
Tema 3. La crisi del fordisme, la innovació tecnològica i les transformacions 
en el treball 
 
Les rigideses del model taylorista-fordista en el context de la crisi 
econòmica; la crisi econòmica i el qüestionament del model taylorista-
fordista. La flexibilitat com a resposta a la crisi del fordisme: la 
flexibilitat en l'ús de la mà d'obra i la flexibilitat en els sistemes 
productius. La innovació tecnològica com a factor de flexibilitat; innovació 
tecnològica i transformacions en l'organització de l'empresa i en les 
relacions laborals. La innovació tecnològica i els canvis en les 
qualificacions requerides. 
 

acional: Tema 4. Els canvis en l'ocupació i en l'estructura ocup
de la societat industrial a la societat postindustrial 
 
El canvi tecnològic i el canvi social. Les bases del desenvolupament 
tecnològic; repercussions socials. La innovació tecnològica i l'ocupació: una 
relació complexa. Les transformacions en el volum de l'ocupació i en 
l'estructura ocupacional: la disminució dels treballadors manuals i l'augment 
del nombre de tècnics. Les noves ocupacions. Les anàlisis actuals sobre 
l'estructura social en les societats avançades: l'era de la societat 
postindustrial? 
 
 
Tema 5. La redefinició del significat social del treball 
 
El significat social del treball en les societats avançades. Treball i 
desocupació; l'atur com a problema estructural; alternatives. El treball en 
els joves. Les transformacions dels valors socials en relació al treball. 
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Avaluació 
 
D'acord amb el caràcter quadrimestral de l'assignatura, no hi haurà exàmens 
parcials, sinó únicament les proves escrites finals corresponents. La 
realització de treballs pràctics, que seran especificats durant el curs, 
influirà en l'avaluació. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


