
 Facultat de Dret 

 1

EL TREBALL DOMESTIC I LA VIDA QUOTIDIANA 
(Facultat de CC.PP. i de Sociologia) 

Pilar CARRASQUER OTO  (2on semestre 2002-2003) 
(Validat pel curs 2007/08) 

 
 

 
 L’assignatura pertany a l’itinerari de “Treball i Organitzacions” de la 
llicenciatura de Sociologia. El seu enfocament parteix de la perspectiva dels estudis 
sobre el treball. Concretament de l’estudi d’aquelles parcel·les que el concepte de 
treball, construït sota la industrialització, oblida o no considera prou rellevants. 
 L’objectiu bàsic de la matèria és posar de manifest la necessitat de completar i 
complementar l’anàlisi del treball: 
  . en primer lloc, tenint present totes aquelles parcel.les i tots aquells 
col.lectius que les protagonitzen i/o les menystenen, 
  . en segon lloc, considerant tots els aspectes que expliquen la incidència 
del treball en la vida quotidiana. 
 
 
EL TREBALL DOMESTIC I LA VIDA QUOTIDIANA 
 
1. Primers aclariments conceptuals.- El concepte de treball.- El treball com a centre del 

projecte de vida.- El treball i la vida quotidiana. Les presències i les absències 
en el treball. 

 
2. L’activitat laboral femenina en el capitalisme.- Els factors reproductors.- El seu 

origen. 
 
3. El debat sobre el treball domèstic.- La divisió sexual del treball a la família.- La 

reproducció de la força de treball. 
 
4. Els factors reproductors i la seva incidència en el mercat de treball.- Les diferències 

de sexe i la segmentació del mercat de treball.- La segregació ocupacional 
femenina.- Les discriminacions laborals femenines. 

 
5. La reconceptualització del treball.- Les desigualtats de gènere i els treballs.- Les 

limitacions del concepte de treball domèstic i el treball com a ocupació. 
 
6. La perspectiva teòrica de la producció/reproducció.- El treball de la producció i el 

treball de la reproducció.- La doble presència. 
 
7.- El treball de la reproducció.- Dimensions i possibilitats de mesura.- La quantificació 

econòmica.- L’ús del temps.- Diacronia i sincronia. 
 
8.- L’estructura sexuada de la vida quotidiana.- La invisibilitat de les desigualtats de 

gènere.- El temps de la cura i el canvi dels temps. 
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9.- Producció/Reproducció i Vida quotidiana.- Les materialitats i les representacions 
simbòliques masculines i femenines: la visualització de les diferències i 
desigualtats. 

 
 
Avaluació 
 
 L’assignatura serà avaluada, de manera continuada, a través d’un treball i proves 
escrites. Es defugirà l’examen final convencional. 
 L’assignatura requerirà la participació activa de l’alumnat, a través de diverses 
lectures, debats i presentacions a classe. 
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