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1.Conceptes: treball i ocupació. Del treball a l’ocupació. La crisis del treball avui: elements 
pel debat (Köhler; Martin Artiles, cap. 1). 
 
2. La divisió del treball. Adam Smith i la divisió del treball. El sistema de producció capitalista. 
La racionalitat del capitalisme segons Max Weber. Divisió del treball i solidaritat orgànica 
segons Durkheim. (op. cit. cap. 5) 
. 
3.Paradigmes de l’ organització social del treball. La producció artesana. La producció en 
massa (taylorisme-fordisme). El poder disciplinari (Foucault). El fordisme a la teoria de la 
regulació.  “Especialització flexible”.  (op. cit. cap.11,  epígrafs 7.3, 7.5. ) 
 
4. Teories de la subjectivitat del treball. Individualització del treball. La corrosió del caràcter. 
El “nou esperit del capitalisme”. Treball i postmodernitat (op. cit. cap. 8). 
 
5. Gènere i treball. Producció i reproducció. Desigualtats de gènere i ocupació. Dona i mercat 
laboral avui. (op. cit. epígraf 7.7)    
 
6.Teories del mercat de treball. La teoria neoclàssica. La teoria del capital humà. La teoria 
crítica del mercat de treball. El mercat de treball a Espanya i Catalunya. (op. cit. cap. 9). Debat  
entre economia i sociologia sobre el mercat laboral: teoria de “l’elecció racional” (epígraf 7.1), 
sistemes de relacions laborals (6.3) i neomarxisme (6.5).   
 
7. Formació i ocupació: qualificacions i competència professional. Correspondència 
formació i ocupació. La perspectiva funcionalista. El capital humà a l’empresa.  Organització del 
treball: qualificacions i competències professionals. Els llicenciats universitaris i el mercat de 
treball (op. cit. Cap. 10). 
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CRITERIS D’AVALUACIÓ 
 
 
1ª Opció: Avaluació Contínua.  
 
Pràctica 1: Identificació conceptes, recensió i comentari crític en grups petits (3.000 paraules). Cal 
presentar dites recensions a classe. Valor  fins a 2 punt sobre nota final de curs (20% nota) 
Pràctica 2. Assaig de curs individual o en petits grups. Valor fins dos punts sobre la nota final (20% 
nota) 
Examen de lectures:  Cal aprovar l’examen per superar l’assignatura. (60%) 
 
 
2ª Opció: Examen final directe. 
 


