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PROGRAMA 
 
Tema 1: Introducció: objectius de l’assignatura 
- Una primera aproximació al conflicte, negociació i negociació col·lectiva 
- El conflicte (i la negociació) des de les principals disciplines. La perspectiva sociològica del 

conflicte. La importància de l’estudi interdisciplinari 
 
Tema 2: Els fonaments de l’acció social 
- Els fonaments de l’acció social. Individu i relacions social, entre l’individualisme metodològic i 

l’holisme. Individu i acció col·lectiva; el problema del free-rider.  
- Els grups i el seu funcionament 
- La comunicació en les relacions socials. Els estereotips. L’enteniment a través del llenguatge 
 
Tema 3: Visió sociològica del consens, la cooperació i el conflicte  
- Principals perspectives teòriques d’anàlisi: consens i conflicte des de les teories funcionalista, 

marxista i pluralista 
- Les aportacions de l’anomenada sociologia del conflicte: les funcions socials del conflicte 
- El poder en les relacions socials. Significats de poder 
 
Tema 4: Aproximació micro al conflicte. El conflicte en el treball 
- Definició de conflicte. La percepció del conflicte. Tipus de conflicte. Principals variables del 

conflicte. La dinàmica del conflicte 
- Actituds davant del conflicte. Formes de resolució del conflicte. Dret i conflicte 
- Les expressions del conflicte laboral. Conflicte organitzat i no organitzat. Factors que incideixen 

en la intensitat del conflicte laboral 
- Evolució i transformació històrica del conflicte laboral. El conflicte davant dels canvis 

organitzatius i tecnològics. La terciarització del conflicte i tendències actuals 
- El conflicte laboral a Espanya 
 
Tema 5: Negociació laboral i negociació col·lectiva 
- Significat de negociació i de negociació col·lectiva. Negociació individual i negociació col·lectiva, 

i les seves relacions 
- Avantatges i desavantatges de la negociació col·lectiva. Principals dimensions de la negociació 

col·lectiva. Els seus condicionants 
- Origen i grans etapes històriques de la negociació col·lectiva. Les tendències de la negociació 

col·lectiva i les teories de la convergència i de la divergència 
- La negociació laboral a Espanya: evolució i principals característiques. 
 
Tema 6: El procés de negociació i les seves tècniques 
- 3 aproximacions teòriques: negociació per posicions, negociació per principis i negociació per 

situacions 
- La teoria dels jocs 
- Les fases de la negociació i principals característiques. Estils de negociació. Principals estratègies 

i tàctiques de negociació. La comunicació i els símbols en la negociació. La concessió. L’engany. 
La coerció 

- Els grups i la complexitat afegida de la negociació col·lectiva. El model interpretatiu de Walton i 
McKersie  

- Els tercers en la negociació: mediació i arbitratge. Avantatges i inconvenients. Les funcions del 
mediador. 
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CRITERIS D’AVALUACIÓ 
1ª Opció: Avaluació Continua. Comporta l’assistència i participació habitual a classe. La nota final es 
composa de dues parts: 
- El 40%, la participació a les pràctiques realitzades a classe 
- Pel 60% restant es pot optar, alternativament, per: 
 a) Realització i presentació a classe d’un treball 
 b) Examen final. 
2ª Opció: Examen final directe 
En base al programa i la bibliografia del curs. 


