
Utilització d´idiomes

NoAlgun grup íntegre en espanyol:

SíAlgun grup íntegre en català:

NoAlgun grup íntegre en anglès:

català (cat)Llengua vehicular majoritària:

Professor de contacte

Teresa.Torns@uab.catCorreu electrònic:

Teresa Torns MartínNom:

2013/2014Treball domèstic i vida quotidiana

Codi: 101150
Crèdits: 6

Titulació Tipus Curs Semestre

2500262 Sociologia OT 4 0

Prerequisits

No hi han prerequisits.

Objectius

L'assignatura pertany a l'itinerari de "Treball i Organitzacions" de la llicenciatura de Sociologia. El seu
enfocament parteix de la perspectiva de gènere en els estudis sobre el treball. En concret, la matèria s'orienta
a l'estudi d'aquelles parcel·les que el concepte de treball, construït sota la industrialització, oblida o no
considera prou rellevant.

L'objectiu bàsic de la matèria és posar de manifest:

- en primer lloc, tots aquells subjectes, aquelles activitats, escenaris i imaginaris socials que tenen a veure
amb aquest tipus de treball.

- en segon lloc, tots els aspectes que expliquen la incidència del treball en la vida quotidiana, en les societats
del benestar.

Competències

Sociologia
Analitzar problemes derivats de l'aplicació de polítiques públiques i de situacions de conflicte
reconeixent la complexitat dels fenòmens socials i de les decisions polítiques que afecten la
democràcia, els drets humans, la justícia social i el desenvolupament sostenible.
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 la qualitat del propi treball.
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.
Buscar fonts documentals a partir de conceptes.
Comunicar de manera efectiva, mitjançant un nivell bàsic de llengua anglesa, les anàlisis bàsiques dels
fenòmens socials.
Demostrar que es comprenen els enfocaments de la teoria sociològica, així com els diversos vessants,
interpretacions i el context històric.
Demostrar que es comprenen les anàlisis dels fenòmens socials presentades en llengua anglesa, i

observar-ne els punts forts i febles.
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observar-ne els punts forts i febles.
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.
Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en
les llengües pròpies com en una tercera llengua.
Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.
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.
Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.

Resultats d´aprenentatge

Avaluar la qualitat del propi treball.
Buscar fonts documentals a partir de conceptes.
Comparar la lectura del treball, de l'ocupació i de les relacions laborals des de diferents ideologies
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.
Comunicar de manera efectiva, mitjançant un nivell bàsic de llengua anglesa, les anàlisis bàsiques dels
fenòmens socials.
Definir els conceptes sociològics que interpreten el treball, l'ocupació i les relacions laborals.
Demostrar que es comprenen les anàlisis dels fenòmens socials presentades en llengua anglesa, i
observar-ne els punts forts i febles.
Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en
les llengües pròpies com en una tercera llengua.
Discriminar les explicacions de les desigualtats laborals entre classes, entre gèneres i entre grups
ètnics que aquests actors donen per descomptades.
Distingir els conceptes sociològics sobre el treball, l'ocupació i les relacions laborals que adopten els
actors implicats en aquestes polítiques i conflictes.
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.
Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.
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 les explicacions de les desigualtats laborals amb els debats teòrics i metodològics generals.
Relacionar-los amb els debats sobre el capitalisme, el poder i la desigualtat.
Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.

Continguts

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 i la vida quotidiana.

2. Orígens històrics del treball domèstic. L'activitat laboral femenina en el capitalisme.- Els imaginari socials
entorn del treball de les dones.

3. Orígens epistemològics del treball domèstic. El debat sobre el treball domèstic.- La divisió sexual del treball
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3. Orígens epistemològics del treball domèstic. El debat sobre el treball domèstic.- La divisió sexual del treball
- La reproducció de la força de treball. Els factors reproductors.

4. La reconceptualització del treball.- El treball domèstic i familiar.- La perspectiva teòrica de la
producció/reproducció.- El treball de la producció i el treball de la reproducció.- La doble presència.-
L'ambigüitat femenina en relació al treball.

5. L'anàlisi empírica del treball. - Les desigualtats de gènere en el mercat de treball.- La segregació
ocupacional femenina.- Les discriminacions laborals femenines. - Les desigualtats de gènere i la càrrega total
de treball.

6. Dimensions i possibilitats de mesura del treball domèstic i familiar.- La quantificació econòmica.- La mesura
a través de l'ús del temps. - L'escenari de la vida quotidiana.

7. Treball, temps i vida quotidiana. -Els usos del temps. -L'estructura sexuada de la vida quotidiana. -Les
materialitats i les representacions simbòliques masculines i femenines. - El temps de la vida i el canvi dels
temps.

8.- La intervenció pública. -Polítiques de conciliació de la vida laboral i familiar. - Polítiques de temps. -El futur
de les necessitats socials i l'emergència de la cura.

Metodologia

Les activitats formatives són de tres tipus:

les activitats de tipus autònom suposaran realitzar la lectura i comprensió de textos de manera
individual (segons les lectures obligatòries i la bibliografia del programa) i la posada en comú en petits
grups de 2-3 persones. Aquestes activitas inclouen també l'elaboració de dos escrits individuals i un
treball de recerca en grup que conformen una part molt important de l'avaluació continuada (consultar
l'apartat d'avaluació d'aquesta Guia Docent).
les activitas dirigides consistiran en la presència activa a les sessions teòriques i a les activitats de
comprensió de conceptes que es desenvoluparan a l'aula.
les activitats supervisades comprendran tant les presentacions en grup a les sessions pràctiques com
el debat que es farà a l'aula a les dites sessions pràctiques.
caldrà consultar el calendari de sessions pràctiques, la llista de lectures obligatòries i el calendari de
lliuraments al Campus Virtual.
caldrà treballar en grups de 2-3 persones per tal de preparar i presentar, a les sessions de pràctiques
els temes que quedaran assignats els primers dies de classe (consultar el llistat de lectures
obligatòries) i participar de manera activa en els debtas que tindran lloc, posteriorment, a l'aula en les
dites sessions pràctiques. També caldrà preparar i redactar en grup el treball de recerca del qual
s'haurà de consultar la pertinença del tema triat, tal com s'indica en l'apartat d'avaluació d'aquesta Guia
Docent.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d´aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes teòriques i activitats de comprensió de
conceptes en aula

24 0,96 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19,
20, 21, 22

Tipus: Supervisades

Debats a l'aula 18 0,72 1, 8, 9
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Presentacions i sessions pràctiques a l'aula 18 0,72 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 20, 22,
23

Tipus: Autònomes

Escriptura i preparació de dos assajos individuals i d'un
treball de recerca en grup

28 1,12

Lectura de textos 55 2,2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23

Avaluació

Criteris d'avaluació

L'assignatura serà avaluada de manera continuada i no tindrà examen final .[1]

L'avaluació inclou 4 activitats de les quals 3 són centrals i es detallen a continuació mentre la quarta és de
caràcter complementari i té a veure amb l'assistència a les pràctiques programades a l'aula .

Les tres activitas centrals són:

Un treball de grup (2-3 persones):
Una recerca exploratòria que inclogui una validació empírica orientada a la visualització d'alguns
dels punts tractats a la matèria.
Cal lliurar una proposta de recerca (2-3 pàgines) a finals d'octubre.
La data de l'entrega coincideix amb el dia previst per a la Facultat per a la prova final.
El treball s'haurà de presentar a classe ( ).consultar calendari de lliuraments a Campus Virtual
Aquest treball de grup suposa el  de la nota final.20%

Dos escrits individuals (7-10 pàgines) on es reflexioni de manera crítica i personal sobre les lectures
corresponents a cadascun dels dos blocs en què s'han dividit les lectures obligatòries (consultar llista

 Aquests dos blocs de lectures corresponen als 8 apartatsde lectures obligatòries a Campus Virtual).
detallats en el contingut del programa. Cada apartat s'haurà debatut a classe en les sessions
pràctiques establertes ( Campus Virtual).consultar calendari de pràctiques a 

Les dates d'entrega del primer i segon escrit s'han deconsultaren el calendari de lliuraments a
Campus Virtual[2]
Aquests escrits individuals suposen el  de la nota final (  cadascun).40% 20%

Assistència i realització de les pràctiques
Les 8 sessions pràctiques tindran lloc els divendres segons el calendari de pràctiques (consultar

).calendari de pràctiques a Campus Virtual
Aquestes 8 sessions corresponen a les pràctiques en grup. Cada grup (2-3 persones) serà
responsable d'una de les 8 lectures obligatòries concretes. Aquesta responsabilitat suposarà:

l'assistència el dia fixat per treballar a classe aquestes lectures.
presentar un  on es presentin els principals eixos teòrics i empírics relacionats ambpòster
el tema, així com bibliografia complementària, documents de ficció, etc. que ajudin a la
comprensió del tema.
moderar el debat posterior a partir d'una pregunta proposada a la resta de la classe.
l'assistència i la realització d'aquestes pràctiques suposarà el  de la nota final. ( %30% 20
presentació + % assistència a totes les pràctiques)10

Hi haurà a més una pràctica en sessió extraordinària on cada persona haurà d'omplir i analitzar
un diari d'activitats/temps que es comentarà, primer en grup, i després en el debat que hi haurà
a classe aquell mateix dia. (  de la nota final).10%

Per a fer mitjana caldrà tenir un mínim de 5 tant als dos escrits individuals com al treball de grup.
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Per a fer mitjana caldrà tenir un mínim de 5 tant als dos escrits individuals com al treball de grup.

[1] Si alguna persona no pot seguir aquesta avaluació continuada ho haurà de comunicar a la professora
abans de finals de setembre.

[2] Es donarà la possibilitat a l'alumnat de corregir i tornar a entregar els dos escrits individuals el dia previst
per a la Facultat per a la prova final, dia fixat també per a l'entrega del treball de grup.

Activitats d´avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d´aprenentatge

Assistència durant el curs a les pràctiques
programades a l'aula

20% 0 0 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23

Dos escrits individuals 40% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
16, 18, 19, 20, 21, 22, 23

preparació i presentació oral del tema triat segons
calendari de pràctiques

20% 3 0,12 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16,
18, 19, 21, 22, 23

treball de grup 20% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 17,
18, 20, 21, 22, 23
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