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Prerequisits

Estudiant amb titulació de Grau en Ciències Socials i Humanitats

Objectius

El objetiu del curs es estudiar els canvis en el Model Social Europeu: les transformacions del Estat del
Benestar i dels sistemes de relacions laborals a Europa. El curs estgà orgnitzat des de una perspectiva
comparada amb altres països europeus.

Competències

Aplicar l'enfocament de gènere a l'anàlisi de la relació entre mercat laboral, cures i desigualtats socials.
Dissenyar, implementar i avaluar les polítiques socials i els processos que incideixen en la redistribució
de recursos i en la millora del benestar de la ciutadania, en diferents àmbits i des d'una perspectiva
europea.
Dissenyar, implementar i avaluar polítiques sociolaborals que incideixin en la relació entre treball,
ocupació i benestar.
Distingir les principals transformacions econòmiques, polítiques, socials i culturals de les societats
complexes per a analitzar els reptes fonamentals que plantegen per a la igualtat i el benestar.
Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran
manera, amb treball autònom a autodirigit
Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o
l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca
Treballar individualment i en equip en un context internacional i multidisciplinari
Utilitzar i gestionar informació bibliogràfica i recursos informàtics en l'àmbit d'estudi.

Resultats d'aprenentatge

Analitzar les reformes laborals i del sistema de benestar europeu.
Dissenyar polítiques socials que donin resposta als riscos de desigualtat en els diferents règims de
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Dissenyar polítiques socials que donin resposta als riscos de desigualtat en els diferents règims de
benestar
Formular i avaluar polítiques sociolaborals des d'una perspectiva europea
Identificar els principals elements econòmics, socials i laborals del model social europeu i les seves
transformacions.
Identificar i analitzar els sistemes de benestar i de relacions laborals europeus i les seves
transformacions.
Identificar les desigualtats de gènere que es donen en els diferents models de relacions laborals a
Europa
Identificar les desigualtats de gènere que es donen en els diferents règims de benestar a Europa
Proposar noves línies de treball que millorin el coneixement sobre la qüestió
Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran
manera, amb treball autònom a autodirigit
Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o
l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca
Treballar individualment i en equip en un context internacional i multidisciplinari
Utilitzar i gestionar informació bibliogràfica i recursos informàtics en l'àmbit d'estudi.

Continguts

Definició Model Social Europeu
Teories de l'integració europea
Models de Benestar i Sistemes de Relacions Laborals
Estat Social Actiu
Model de Benestar i relacions laborals
Crisi i Model Social de Baix Cost
Crisi i pactes socials
El paper de l'immigració en la sostenibilitat del benestar.
Crisi i movements socials.
Reestructuració dels Estats del Benestar i politiques de austeritat
Resstructuració i retalls
Benestar i globalització
El papel de la Unió Europea
Els Estats del Benestar a Europe de l'Est
El Regimen Bismarkià
Tendències cap l'Estat Social Inversor?

Metodologia

Evaluación

Organización del curso

El mòdul consta de dues unitatats:

A) Model Social Europeu i Reformes Laborals. Refomes del Mercat Laboral, Segon estat del Benestar (plans
de pensions privats a la negociació col·lectiva). austeritat i protestes socials

b) MSE i Estat del Benestar. Estudi de la reestructuació del Estat del Benestar, crisi i politiques d'austeritat.

Activitats formatives
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Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Activitat a classe 0 0 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10

Activitat a classe 10 0,4 4, 11

Activitat a classe 200 8 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10

Activitat d'Avaluació 0 0 2, 5, 6, 7, 9, 12

Avaluació

El mòdul tindrà una avaluació única de les dues unitats:

Requeriments:

a) fitxa amb resum de lectures per cada sessió

b) Redacció d'un assaig de curs: 15 pàgines.

c) Assistència regular a classe.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Activitat Avaluacio 10% 5 0,2 11, 12

Activitat Avaluació 10% 10 0,4 3
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