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OBJECTIUS 
L’assignatura pretén afavorir el coneixement i la reflexió crítica al voltant del treball, entès en un sentit ampli, 
en el marc de les societats desenvolupades contemporànies. S’entén el treball com una relació social que 
defineix situacions i processos de desigualtat. Interessa, doncs, posar de manifest les distintes dimensions socio-
organitzatives que emmarquen el treball i l’activitat laboral, els grups i actors socials que hi participen i les 
seves estratègies. Finalment, el domini de les eines i fonts estadístiques i documentals bàsiques sobre la matèria, 
també constitueix un objectiu central de l’assignatura. Aquests objectius lligats al contingut específic de la 
matèria, es complementen amb la finalitat de promoure la capacitat d’aprenentatge autònom i cooperatiu de 
l’alumnat. 
 
INTRODUCCIÓ  
Perspectives i enfocaments. Un diàleg interdisciplinari. Sociologia del Treball. Sociologia Industrial i de 
l’Empresa. Sociologia de les Relacions Industrials. Sociologia Econòmica.   
El  objecte de la Sociologia del Treball. La pluralitat de significats del treball. La construcció social del treball: el 
treball en les diferents cultures. El concepte de treball en els clàssics: Marx (alienació), Durkheim (anomia) i Weber 
(racionalització). Treball i ocupació: models històrics. 5. La reconceptualització del treball avui. 
Marc conceptual: Definició de treball, ocupació i professió. Definicions i mesures estadístiques de l´ocupació 
(EPA, INEM i d’altres fonts). 
 
 
PRIMERA PART: DIVISIONS  DEL TREBALL       
      
Divisió tècnica del treball. Racionalització del treball en el capitalisme. Divisió tècnica: tesi del control versus tesi 
de la productivitat. Els principis del taylorisme i del fordisme. Implicacions socials, sindicals i laborals del 
taylorisme-fordisme: norma d’ocupació, drets ciutadania social i cohesió social.  
 
Divisió sexual del treball. Treball productiu i treball reproductiu. Gènere i desigualtat en el mercat de treball.  
Producció i reproducció com àmbits interdependents. Models de reproducció en el capitalisme avançat.  
 
Divisió Internacional del Treball. Teories del desenvolupament i de la modernització. Asimetries entre centre i 
perifèria. Globalització i efectes sobre la ocupació.    
 
SEGONA PART:  SOCIOLOGIA DE L’OCUPACIÓ I MERCAT DE TREBALL 
 
L’objecte de la Sociologia de l’ocupació. Un diàleg entre sociologia i economia. El diàleg entre economia i 
sociologia en relació al mercat de treball. Definició del mercat de treball en la teoria econòmica clàssica i 
neoclàssica. Els límits de la teoria neoclàssica. Teories institucionalistes i marxistes del mercat de treball. Les bases 
teòriques de la segmentació.  
 
Les transformacions en el model d’ocupació fordista. La crisi del fordisme. El questionament de la centralitat del 
treball productiu. Rigidesa i flexibilitat juridico-institucional del fordisme. La crisis de la relació salarial fordista, 
precaritzación de l´ocupació.  
 
Qualificació i formació professional en el marc de les transformacions del treball productiu. Canvis en els 
models d’empresa i formes de treball. La visió optimista del capital humà. Crítiques: teories de la reproducció i 
credencialisme.  Models organitzatius i qualificacions: l’estat de la qüestió avui.   
 



Polítiques d’ocupació a Espanya i a la Unió Europea. L’evolució de l’ocupació entre 1975-2003: característiques 
de les principals etapes. Els factors contingents de les polítiques d’ocupació. Els Quatre Pilars i les directives sobre 
l’ocupació de la UE. La inserció de les dones al mercat de treball. La posició social dels actors en les polítiques d’ 
ocupació.   
 
 
CONCLUSIONS 
Tendències de la sociologia del treball. 
Reptes i línies d’investigació en la sociologia del treball.  



 
 CRITERIS D’AVALUACIÓ 
 
 
L’avaluació habitual de l’assignatura es planteja en forma d’avaluació continuada. Excepcionalment s’ha 
previst la possibilitat d’una avaluació tradicional (examen final directe) pels casos raonats d’impossibilitat de 
seguiment quotidià de l’assignatura. 
 

a) Pràctica 1: Treball conceptual. Avaluació de conceptes bàsics. 15% nota final de curs. 
b) Pràctica 2: Presentació i discussió textos bàsics.  Identificació conceptes, recensió i comentari 

crític en grups petits. Requereix presentació escrita i discussió en plenari (3.000 paraules). 20 % 
nota final.  

c) Pràctica 3. Assaig de curs sobre un aspecte central i transversal a l’assignatura (treball en petit 
grup). Lliurament del text (5.000 a 7.000 paraules). 30% nota final de curs. 

d) Examen- control de lectures: individual. 35% nota final.  
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