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Prerequisits

Cap

Objectius

Són objectius de l'assignatura:
- Conèixer la teoria i el significat dels conceptes bàsics utilitzats en l'estudi de les relacions laborals.
- Estudiar els actors socials en relacions laborals, la seva organització, demandes i estratègies, així com
principals reptes i transformacions que experimenten més recentment.
- Estudiar els mecanismes d'interrelació entre actors socials, característiques i productes, amb particular
referència als procediments de regulació de les condicions de treball, negociació col•lectiva, cooperació i
conflicte; i principals tendències de canvi al respecte.
- Conèixer les principals línies de reflexió teòrica en l'estudi de les relacions laborals.
- A partir dels conceptes utilitzats, saber interpretar aspectes puntuals o més genèrics de les relacions laborals
a Catalunya, Espanya i Europa.
- Conèixer les principals fonts d'informació al respecte.

Competències

Aplicar els conceptes i els enfocaments de la teoria sociològica, especialment les explicacions de les
desigualtats socials entre classes, entre gèneres i entre grups ètnics, a la posada en pràctica de les
polítiques públiques i a la resolució de les situacions de conflicte.
Avaluar les aportacions dels enfocaments sociològics a l'estudi de la cultura, l'educació, la interacció
entre societat i medi ambient, la política social i el treball.
Demostrar que es comprenen els enfocaments de la teoria sociològica, així com els diversos vessants,
interpretacions i el context històric.
Descriure els fenòmens socials de manera teòricament rellevant i tenint en compte la complexitat dels
factors implicats, de les seves causes i dels seus efectes.
Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
Gestionar el propi temps: planificar l'estudi propi, gestionar la relació amb un tutor o tutora o un
assessor o assessora, i establir i complir els terminis adequats per a un projecte de treball.

Resultats d´aprenentatge

Comparar la lectura del treball, de l'ocupació i de les relacions laborals des de diferents ideologies
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presents en la realitat social d'Espanya i de Catalunya.
Comparar les accepcions per a diferents enfocaments teòrics sobre el treball, l'ocupació i les relacions
laborals.
Definir els conceptes sociològics que interpreten el treball, l'ocupació i les relacions laborals.
Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
Distingir els conceptes sociològics, així com els mètodes i les tècniques de recerca social comunament
utilitzats per analitzar el treball.
Distingir les relacions d'ocupació, treball i negociació col·lectiva subjacents a unes polítiques o a uns
conflictes determinats.
Expressar els debats al voltant d'aquests enfocaments, pel que fa al treball.
Gestionar el propi temps: planificar l'estudi propi, gestionar la relació amb un tutor o tutora o un
assessor o assessora, i establir i complir els terminis adequats per a un projecte de treball.
Identificar els fenòmens socials subjacents a les polítiques i els conflictes laborals.
Identificar les interpretacions socials del treball d'acord amb aquests enfocaments.
Relacionar els conceptes, els mètodes i les tècniques utilitzats per analitzar el treball amb els debats
teòrics i metodològics generals.
Relacionar els debats al voltant d'aquests enfocaments, pel que fa al treball, amb el context històric en
el qual han sorgit.
Relacionar-los amb els debats sobre el capitalisme, el poder i la desigualtat.

Continguts

1. INTRODUCCIÓ 1.1. Delimitació conceptual de l'objecte d'estudi de les relacions laborals. Significats de
relacions laborals, formes alternatives de regulació de les condicions d'ocupació i naixement de la disciplina.

2. LA CONSTRUCCIÓ DE LA TEORIA DE LES RELACIONS LABORALS 2.1. L'empresa i les relacions
socials des dels autors clàssics: Marx, Durkheim i Weber. 2.2. L'emergència de la teoria a partir dels anys vint:
les escoles de Wisconsin i Oxford. 2.3. La consolidació teòrica a finals dels 50 i 60: corrents
estructural-funcionalista, marxista i neocorporativisme. 2.4. L'aportació en el camp de la lògica de l'acció
col•lectiva: Olson, Offe i la perspectiva institucionalista. 2.5. Conflicte i negociació en relacions laborals. Les
perspectives del conflicte i de la cooperació. Les funcions socials del conflicte. Tipologies de conflictes laboral i
la seva evolució històrica.

3. ELS ACTORS SOCIALS EN LES RELACIONS LABORALS 3.1. La representació dels treballadors:
l'organització sindical i la representació unitària. Tipologia de sindicats. Demandes i estratègies dels sindicats.
Perspectiva històrica del sindicalisme i composició de classe. Model fordista, sindicalisme de masses i
afiliació. Canvis en el treball i crisi del sindicalisme fordista. El individu en les relacions laborals. Noves formes
de representació del treballador? 3.2. Empresaris i organització empresarial. Les dues lògiques de l'acció
empresarial: emprenedors i empleadors. Demandes i estratègies empresarials. Les organitzacions
empresarials i la política. Noves tendències en la representació empresarial. 3.3. L'Estat en les relacions
laborals. Models d'intervenció de l'estat. Les funcions de l'estat en relacions laborals: dret laboral, legitimació i
cohesió social o ordre social; relacions laborals i economia. Estat del Benestar i corporativisme: la construcció
del consens i legitimació en el capitalisme avançat. Noves tendències d'intervenció de l'estat des dels anys 80.
3.4. Els actors socials en el nostre entorn.

4. L'ACCIÓ COL•LECTIVA I LES RELACIONS SOCIALS D'OCUPACIÓ 4.1. La negociació col•lectiva.
Concepte, origen històric, principals dimensions i condicionants de la negociació col•lectiva. Mercat de treball i
estratègies de negociació: estat de la qüestió. 4.2. Negociació col•lectiva i concertació social en l'àmbit de la
política pública. Política de rendes i política d'ocupació: la lògica dels pactes socials. Coordinació, abast i límits
de la política europea d'ocupació. 4.3. Conflictivitat laboral. Característiques i tendències en la conflictivitat
laboral. Diferències per països. Noves formes de conflictivitat laboral: del conflicte industrial al conflicte terciari.
4.4. La participació dels treballadors. Significat i models de participació. Democràcia industrial vs gestió de
recursos humans. 4.5. Models de relacions laborals comparats: llatí, centre europeu, anglosaxó i altres. 4.6.
Negociació col•lectiva i concertació social al nostre entorn: referències a Catalunya, a Espanya i a la Unió
Europea.

5. CONCLUSIONS: LES TRANSFORMACIONS DE LES RELACIONS LABORALS 5.1. Els límits de la teoria
de les relacions laborals. Gènere, ètnia i classe en la teoria de les relacions laborals. De les relacions laborals
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a les relacions d'ocupació? 5.2. Principals tendències en les relacions laborals a l'empresa. Canvis en els
models organitzatius empresarials, estratègies de flexibilització i relacions laborals: direcció de personal i
gestió de recursos humans. Relacions laborals vs gestió de recursos humans. 5.3. Globalització econòmica,
integració europea i teories de la convergència i la divergència. 5.4. Deslocalització industrial, responsabilitat
social corporativa, sindicats i ONGs. 5.5. Principals reptes que afecten als actors socials en les relacions
laborals avui.

Metodologia

El desenvolupament del curs es basa en les següents activitats, que es divideixen en tres grans grups:

a) Classes magistrals: on l'estudiant assoleix les bases conceptuals de la matèria assistint a les classes
magistrals i completant-les amb l'estudi personal dels temes explicats.

Les classes magistrals són les activitats en les quals s'exigeix menys interactivitat a l'estudiant: estan
concebudes com un mètode fonamentalment unidireccional de transmissió de coneixements del professor a
l'alumne.

b) Treball de Seminaris: on l'estudiant (individualment o en grup) exposa a l'aula una presentació sobre una
lectura prèviament analitzada i lliura un informe escrit. Els dies de seminari, els estudiants que no presentin
hauran de fer una valoració de l'exposició, seguint unes pautes que seran explicades a classe.

Les característiques dels Seminaris es recullen a continuació:

1- Passos a seguir: a) Escollir un tema, que haurà de ser acceptat pel professor b) Buscar bibliografia i
seleccionar 2-3 articles teòrics no coincidents; estudiar-los i contrastar-los c) A partir del punt precedent,
plantejar una pregunta de treball d) Reflexió personal o possibilitat de plantejar un disseny d'estudi empíric e)
Presentació a classe del treball realitzat f) Lliurament del informe: darrer dia de classe

2- Característiques del informe a lliurar a) Unes 3.000 paraules (entre 8 i 10 pàgines), annexes a part b)
Presentació segons pautes convencionals c) Esquema: i) Introducció; ii) Explicació metodològica; iii) Cos del
treball: estat de la qüestió i pregunta/es rellevant/s; iv) Reflexió personal i/o possible disseny de contrastació
empírica; v) Conclusions; vi) Bibliografia;vii) Annexes (els del treball més còpia de les transparències
utilitzades en la presentació).

3- Característiques de la presentació a) Es faran els darrers dies de classe, en dates que el professor
concretarà amb temps. Cada presentació serà d'uns 15 minuts, i s'haurà de fer amb utilització de
transparències o powerpoint, que inclourà un mapa conceptual i conclourà amb un interrogant final dirigit a la
classe. En el cas de treball en grup, en la presentació oral hauran d'intervenir tots els autors del treball.

4- Criteris d'avaluació (50% de la nota final, distribuït de la següent forma: 60% informe, 25% presentació,
15% participació en els seminaris), atenent als següents criteris: a) Ordenació, claredat expositiva i coherència
del text i dels esquemes utilitzats b) Maduresa, rigor i grau d'elaboració de les argumentacions c) Originalitat
de l'enfocament d) Adequació de la bibliografia utilitzada e) Recolzament bibliogràfic en la redacció i
presentació correcta de les cites f) Presentació global del treball, de la bibliografia i annexes g) Explicació oral
a classe.

Per a la participació en seminari els alumnes hauran de: - Comunicar al professor el tema proposat i si el
treball és individual o en grup, no més tard del dia 27 de setembre - Comentar i acordar amb el professor en
tutoria la bibliografia a treballar (no més tard del 18 d'octubre) - Comentar el plantejament i desenvolupament
del treball (no més tard del 8 de novembre).

c) Classes pràctiques i Exercicis realitzats a classe: on l'estudiant analitza documents o respon a preguntes
plantejades pel professor, per tal de mostrar el grau de comprensió i analitzar críticament allò que s'explica a
les classes teòriques.

Durant el curs es portaran a terme a classe varis exercicis pràctics, en data que serà avisada prèviament. Els
estudiants hauran de comentar per escrit i d'acord amb unes pautes que els serà comunicada en cada cas, i
utilitzant els materials de que disposen de l'assignatura, algun text, pregunta o notícia d'actualitat, que el
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professor plantejarà a classe.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d´aprenentatge

Tipus: Dirigides

Exposicions, debats i treball en grup 45 1,8 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13

Tipus: Supervisades

Lectures, treball en equip i tutories 22,5 0,9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Tipus: Autònomes

Estudi, preparació i organització 82,5 3,3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Avaluació

L'AVALUACIÓ ES REALITZA AL LLARG DEL CURS

La nota final es composa de la suma de dues parts. Cada una d'elles s'ha d'aprovar per superar l'assignatura:

• Treballs realitzats a classe durant el curs. Aquests treballs consistiran en exercicis de comprensió i
d'aplicació de cada una de les parts del programa (50% de la nota final).

• Presentació i participació en els seminaris sobre lectures específiques (50% de la nota final).

Per aprovar l'assignatura, és obligatori que l'alumne assisteixi i participi habitualment a classe, en un mínim
del 75% dels exercicis i treballs fets a classe i de les sessions de seminari.

Activitats d´avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d´aprenentatge

Seminaris 50% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Treballs realitzats a classe 50% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Bibliografia

La bibliografia del Programa es divideix en bàsica (de caràcter obligatori) i complementària.

BIBLIOGRAFIA BÀSICA

- Köhler, H.-D.; Martín Artiles, A. (2007): Manual de la sociología del trabajo y de las relaciones laborales.
Madrid: Delta Publicaciones.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA

- Ackers, P.; Wilkinson, A. (eds., 2003): Understanding Work and Employment. Industrial Relations in
Transition. Oxford: Oxford University Press.

- Alós Moner, R.de; Martín Artiles, A. (2002): Teories del conflicte i negociació laboral. Una perspectiva
sociològica. Barcelona: UOC.
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- Baglioni, G.; Crouch, C. (comps., 1992): Las relaciones laborales en Europa. El desafío de la flexibilidad.
Madrid: MTSS.

- Beneyto, P.J. (2008). 'El sindicalismo español en perspectiva europea: de la anomalía a la convergencia'.
Cuadernos de Relaciones Laborales, v. 26, n. 1: 57-88.

- Crouch, C.; Traxler, F. (1995): Organized Industrial Relations in Europe: What Future?. Aldershot: Ashgate.

- Consejo Económico y Social (2008): España 2007. Economía, trabajo y sociedad. Memoria sobre la
situación socioeconómica y laboral de España. Madrid: CES

- Dunlop, J.T (1978): Sistemas de relaciones industriales. Barcelona: Península.

- Edwards, P. (eds., 2002): Industrial Relations. Theory and Practice. Malden: Blackwell.

- European Commission (2009): Industrial Relations in Europe 2008. Luxembourg: European Communities.

- García Calavia, M.A. (2008): Sociologia de les relacions laborals. València: Universitat de València.

- Hyman, R. (1980): Relaciones Industriales: una introducción marxista. Madrid: Blume.

- Hyman, R. (2001): Understanding European Trade Unionism.Between Market, Class & Society. London:
SAGE Publications.

- Hyman, R.; Ferner, A. (eds., 1994): New Frontiers in European Industrial Relations. Oxford: Basil Blackwell.

- Kelly, J. (1998): Rethinking Industrial Relations. London: Routledge.

- Kochan, T.A.; Katz, H.C.; McKersie, R.B. (1993): La transformación de las relaciones laborales en los
Estados Unidos. Madrid: MTAS.

- Martin, A.; Ross, G. (1999): The Brave New World of European Labor. European Trade Unions at the
Millenium. New York: Berghahn Boks.

- Martín Artiles, A. (2002). 'Teorías sociológicas de las relaciones laborales'. A Teoría de las relaciones
laborales. Fundamentos, ed. per J.M. Blanch et al. Barcelona: UOC.

- Martín Artiles, A. (2002). 'Actores y modelos de relaciones laborales'. A Teoría de las Relaciones Laborales.
Desafíos, ed. per J.M. Blanch i altres. Barcelona: UOC.

- Miguélez, F.; Prieto, C. (eds., 1999): Las relaciones de empleo en España. Madrid: Siglo XXI.

- Poole, M. (1993): Relaciones industriales. Modelos y orígenes de la diversidad nacional. Madrid: MTSS.

- Rubery, J.; Wilkinson, F. (eds., 1994): Employer Strategy and the Labour Market. Oxford: Oxford University
Press.

- Streeck, W. (1987): 'The Uncertainties of Management in the Management of Uncertainty: Employers, Labor
Relations and Industrial Adjustments in the 1980s'. Work, Employment & Society, v. 1, n. 3: 281-308.

- Van Ruysseveldt, J.; Huiskamp, R.; van Hoof, J. (eds., 1995): Comparative Industrial & Employment
Relations. London: Sage Publications.

- Waddington, J.; Hoffman, R. (eds., 2000): Trade Unions in Europe. Facing challenges and searching for
solutions. Brussels: European Trade Union Institute.

- Windmuller, J.P. (1989): Nueva consideración de la negociacióncolectiva en los países industrializados.
Madrid: MTSS.
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