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ANNEX: CARACTERÍSTIQUES DEL TREBALL PRÀCTIC 
S O C I O L O G I A    D E    L ' E M P R E S A 
Curs 2003/04 
 
 
Objectiu del treball pràctic 
 
El treball pràctic consisteix en elaborar una proposta d’auditoria social en un dels dos 
casos plantejats en les lectures (Klein o Ritzer) del tema III. En la proposta s’analitzarà 
des d’una perspectiva sociològica alguna dimensió clau de la responsabilitat social a 
l’empresa.  
 
Algunes de les dimensions que es poden analitzar són:  
 
A. Perspectiva interna: 

- Salut i seguretat en el treball. 
- Conciliació de la vida laboral i familiar. 
- Formació, qualificació i ocupabilitat. 
- Flexibilitat i seguretat del treball. 
- Participació dels treballadors. 
- Etc. 

 
B. Perspectiva externa: 

- Relacions comercials amb clients i consumidors. 
- Relacions comercials amb proveïdors i empreses subcontractades. 
- Implicació amb les comunitats locals. 
- Relacions productives i comercials a nivell internacional. 
- Etc. 

 
 
El treball pràctic es farà en grup, format per dos o quatre estudiants. Cada grup haurà 
d’escollir una dimensió i una lectura a analitzar. Les classes de pràctiques serviran per 
orientar metodològicament i conceptual l’auditoria social. 
 
La realització de les pràctiques comporta el seguiment de les classes pràctiques i el lliurament 
d’un informe final, segons les característiques definides més endavant. 
 
 
Objectius docents del treball pràctic 
 
• Conèixer les aplicacions pràctiques d’una auditoria social. 
• Aprendre els instruments metodològics d’auditoria social d’una empresa. 
• Aprendre a fer i presentar treballs. 
• Treballar en grup. 
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Característiques de l’informe a presentar 
L’informe final haurà de seguir el següent esquema (orientatiu): 
 
• Introducció: explicació resumida dels principals continguts del treball. 
• Contextualització de l’empresa: breu descripció de l’empresa, exposició del cas, etc. 
• Objectiu: descripció de l’objectiu que es pretén assolir amb l’auditoria social de 

l’empresa. 
• Metodologia: definició dels indicadors i variables, descripció de la tècnica i instruments 

de recollida d’informació, descripció de la metodologia d’anàlisi i descripció del procés 
de treball. 

• Comentari personal: principals descobertes en l’auditoria social. 
• Fonts d’informació utilitzades. 
 
Extensió de l’informe: entre 12 i 15 pàgines. 
Data de lliurement: abans del 11/12/2003: 
 
 
Valoració del treball pràctic 
La valoració del treball pràctic es realitzarà tenint present els següents aspectes: 
 
• Preparació i seguiment de les classes pràctiques. 
• Nivell de profunditat analítica. 
• Utilització òptima dels recursos metodològics. 
• Adequació de les propostes d’indicadors proposats. 
• Presentació i exposició: claredat en la redacció, ordenació i coherència expositiva, 

seguiment de fil discursiu, ... 
 


