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l. INTRODllCClO: ECONOMIA I TREBA!.!.

1.1 Treoall i relacions laoorals

EnlilCs teorics alternatius.- Aspectes espccílies de la relació laboral: treball
lilrC;ade lrehall.- Inslitucions i mereat.

1.2 I.a delimilaciú dcllllereal lahoral

Furmes d'ueupaciú i descnvolupalllenl social.- CUleguries estadístiques
eategories socials.- Les fonts d'inrormació.

2. LA FORMACIO DE LA FOIWA DE TREBALL

2.1 L'olerta de treball

El modcl ncochissic i les seves aplicacions.- Funcions d'olcrta.- El model post

keynesia

2.2 Demogralia i familia

Factors demogrfllics en el mercatlabordl.- Economía de laliunilia.- l.'importancia
de la dilerenciació sexual

2.3 El paper de I'educació.

Tipus d'\.ocJucació.-Teorla del capital huma.- Teuria de lesscnyuls.- L'cnlilc
radical.- Sistemes educatius.- La transició sislema escolar-mercat de treball.

2.4 Els movimenls migraturis

Tipus de migracions.- Analisi económica de les migracions inlcrnacium,ls.- 1~1
treballador lemporer i eltrebal'ladur lilfl;at

2.5 La jornada laooml

L'evolllció de la jornada labontl: teoria i realitals.- !.es hnres exlres.- El lrehall ;1

lemps parcial

). L'EMI'RESA 1 El. TREBALI.

). I La demmuJa de rurc;ade lreoall

Demanda de lrcoall.- Les llcis de Marshall.- Compclencia i monopoli.-
SlIoslillliOililal.- CuslOS lixes d'ucupació.- Amilisi macroeconómica de la
demanda.- OCllpació i progrés lecnic.

3.2 L'eslruclura ocupacional

Determinanls de I'ucupació.- Eslruclura ocupacional i dislribució de la renda.- El
debal sobre la divisió inlernaeional de/treball.

4. OESEQUILIBRIS

4.1 I.'alur: concepte i medició

El concepte d'alur.- Tipologia de I'atur .- Incidencia i dumció.- El debat sobre la
Illedició de ralur i rocupació submergida

4.2 Teuries de I'atur

!.'explicaciú marxisla, neoclassica. keynesiana e institueionalista.- I'olítiques
d'ocupació a nivell macro i micro

4.3 Exces de demanda

Acluació empresarial en contextes d'exces dc demanda.- L'atresorament de
lreballadors.

5 I'ROCES DE TREBAI.L I INSTITUCIONS

5.1 L'organizació deltreball

Intcnsitat i motivació.- Formes d'organit7.ació deltreball. E1ements explicatius

5.2 La Ilexibilitatlaboral

El concepte de Ilexibililat.- Mecanismes nexibilit7..adurs: Salaris. formes
d'llCllpació, qualilicaciuns .... - Efectes de la Ilexibilització - ¿Cap un nou paradigma
lccnucconómie?

5.) Els Illercals inlerns

I'ulílillues de cunlraclació- Camclerisliques deis Illcrcals inlerns.- Selecció i
pfllmuciú.- Cunlractes implicits.- Teuries expliealives.- El dcbat sobre el salari
d'diciencia- Elmercul inlcrn amplial


