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Prerequisits

Es recomana haver cursat prèviament amb èxit l'assignatura Sociologia de l'Empresa de segon curs del
grau.

Objectius

Es tracta d'una assignatura optativa de quart curs, segon semestre. Forma part de les assignatures que
configuren la Menció Organització del Treball i s'inclou en l'àmbit de la Sociologia. Els seus objectius son
que en finalitzar l'assignatura l'alumnat pugui:

Conèixer els arguments que sostenen la importància de la formació per a accedir a l'ocupació i
per a progressar a l'àmbit professional.
Proporcionar una visió dels diferents enfocaments sobre les competències i les qualificacions,
així com les seves similituds i punts de distanciament.
Conèixer les diverses vies existents per a l'obtenció de competències i qualificacions i analitzar la
seva interacció.
Entendre la relació entre formació i ocupació i la seva concreció en l'estructura ocupacional.
Analitzar els problemes de adequació entre la formació obtinguda ielsrequeriments de
qualificacions i competències en els llocs de treball.

Aquests objectius es complementen amb els de l'adquisició d'habilitats bàsiques pel que fa a la cerca i
anàlisi de dades, així com les d'aquelles que potencien el treball en equip i l'autoorganització en el propi
treball.

Competències

Aplicar tècniques quantitatives i qualitatives de recerca social en l'àmbit laboral.
Assessorar organitzacions sindicals i empresarials i els seus afiliats.
Contrastar la igualtat entre homes i dones en els llocs de treball i solucionar les qüestions sorgides amb
la Llei d'igualtat.
Demostrar que es comprèn el caràcter dinàmic i canviant de les relacions laborals en l'àmbit nacional i
internacional.
Elaborar, desenvolupar i avaluar plans de formació ocupacional i continuada en l'àmbit reglat i no
reglat.

Identificar les bases de les principals àrees de relació jurídica i d'organització en el camp del treball
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Identificar les bases de les principals àrees de relació jurídica i d'organització en el camp del treball
humà.
Treballar de manera autònoma.
Treballar en equip

Resultats d'aprenentatge

Conèixer els conceptes bàsics de l'organització social del treball en l'empresa.
Conèixer els conceptes bàsics relacionats amb els agents socials de les relacions laborals.
Conèixer els plans de la igualtat, la conciliació i la sostenibilitat en l'empresa.
Conèixer les tècniques qualitatives i quantitatives de recerca social aplicades a l'àmbit laboral.
Definir i identificar les qualificacions, les competències i la segregació ocupacional.
Donar exemples de la posició dels agents socials en les relacions laborals.
Elaborar, desenvolupar i avaluar plans de formació ocupacional i continuada en l'àmbit reglat i no
reglat.
Identificar l'aplicació de la responsabilitat social de l'empresa (RSE) en el marc de les institucions
internacionals.
Interpretar el debat dels agents socials i les seves iniciatives: socials, governamentals i empresarials.
Interpretar els objectius europeus de la responsabilitat social de l'empresa (RSE) i els codis ètics.
Treballar de manera autònoma.
Treballar en equip.

Continguts

El programa s'estructura entorn de quatre grans temes:

I- ELEMENTS CONCEPTUALS I ENFOCAMENTS TEÒRICS

I.1. La perspectiva sociològica sobe les qualificacions en el treball

I.2. La importància de les qualificacions en el treball. Aproximació als conceptes de qualificació i
de competències.

II-SOCIETAT DEL CONEIXEMENT, INNOVACIÓ TECNOLÒGICA I CANVIS EN LES
QUALIFICACIONS

II.1. La denominada "societat del coneixement" i les seves febleses. Les necessitats de formació i
de qualificació en la "societat del coneixement". L'Estratègia Europea d'Ocupació i l'impúls a
l'augment de les qualificacions

II.2. La innovació tecnològica i el seu impacte sobre les qualificacions: ¿augment, reducció o
polarització de les qualificacions?

II.3. La concreció de les competències i de les qualificacions al'empresa. L'organització del treball,
els requeriments empresarials i la seva incidència sobre les qualificacions

III-FORMES D'ADQUISICIÓ DE QUALIFICACIONS I COMPETÈNCIES

III.1. Els mecanismes formals. Instruments educatius y formatius y les relacions entre formació i
ocupació. Integració dels mecanismes de formació per a l'ocupació: formació modular i acreditació
de les competències.

III.2. Importància del "Catálogo Nacional de Cualificaciones". La formació ocupacional i la formació
continua i la seva connexió amb el "Catálogo". Combinació d'elements formatius i pràctiques
professionals: els tallers ocupacionals, les Escoles-Taller i d'altres iniciatives de formació per a
l'ocupació.
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III.3. Els mecanismes informals d'obtenció de competències i qualificacions. La experiència
professional, el procés de socialització i l'experiència vital.

IV-L'ADEQUACIÓ DE LA FORMACIÓ AMB LES QUALIFICACIONS

IV.1.Els problemes d'adequació: actituds i aptituds.

IV.2. Accions d'adequació en l'àmbit local. Mecanismes de formació i la seva adaptació a les
necessitats d'ocupació territorials

IV.3. ¿Cap a un model integrat de formació?. Reptes i deficiències del model espanyol i català

Metodologia

Els objectius del curs s'assoliran mitjançant una metodologia activa i participativa, combinant les classes
magistrals amb mètodes que impliquen la participació activa de l'alumnat.

D'aquesta manera, el desenvolupament del curs es basa en els següents grups d'activitats:

.a) Classes magistrals

El professorat realitza exposicions i explicacions dels principals conceptes i idees per a cada unitat del
temari de l'assignatura. Això permet a l'alumnat assolir les bases dels àmbits temàtics impartits,
completant-les amb l'estudi personal dels temes tractats.

.b) Seminaris i Presentacions a classe

Els seminaris consisteixen en l'exposició, discussió i debat de lectures seleccionades i significatives pel
contingut de l'assignatura. A l'inici del curs el professorat proveirà les esmentades lectures i el calendari de
presentacions i debats de les mateixes.

Es dividirà la classe en grups i cadascun d'ells farà la presentació de la lectura pertinent en una data
concreta. El grup responsable de la presentació podrà ferservir mitjans audiovisuals (power point
preferentment) i elaborarà un breu informe pel professor de la lectura realitzada. La resta de l'alumnat haurà
llegit la lectura presentada i participarà dels debats sobre la mateixa.

c) Treball en grup

Es faran grups de tres o quatre persones. Cada grup haurà de fer un treball que combini els materials de
lectura amb dades vinculades a les temàtiques de l'assignatura. El treball consistirá en la el·laboració i
anàlisi d'un pla de formació a una empresa.

.d) Treball autònom

Cada alumne/a haurà de preparar-se per una prova escrita individual que es desenvoluparà al finalitzar el
curs acadèmic.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes magistrals 40 1,6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Tipus: Supervisades

Presentacions a classe i cerca i tractament lectures 10 0,4 1, 5, 6, 7, 10, 11, 12
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Seminaris 7,5 0,3 1, 4, 5, 8, 9, 11

Tipus: Autònomes

Treball autònom de l'alumne/a 45 1,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11

Treball en grup 40 1,6 5, 6, 9, 12

Avaluació

L'avaluació es realitza al llarg del curs, en part individualment i en part en grup. Consta dels següents
elements:

1) Avaluació individual. Prova escrita.

Es porta a terme mitjançant una prova escrita individual desenvolupada al finalitzar el calendari acadèmic del
segon semestre. La prova avalua els coneixements teòrics i conceptuals assolits per part de l'alumnat, així
com la seva capacitat d'anàlisi i de raonament crític.

Aquesta prova comporta el 50% de la nota final. Però caldrà obtenir un 3,5 sobre 10 en la prova per tal de
poder aprovar l'assignatura.

2) Treball en grup.

Cada grup, de tres o quatre persones i escollit pel propi alumnat, elaborarà un treball el qual es basarà en la
el·laboració i anàlisi d'un pla de formació a una empresa.

La cerca d'informació i el seu tractament constitueix una part important del treball en grup. La connexió amb
els aspectes teòrics tractats a l'assignatura és, també, un aspecte significatiu d'aquest treball.

El treball en grup té una incidència del 35% sobre la nota final.

.3) Presentacions a classe i Seminaris

Els seminaris consisteixen en l'exposició i debat de lectures seleccionades en funció del contingut de
l'assignatura.

Es dividirà la classe en grups i cadascun d'ells es farà càrrec de la presentació de una lectura pertinent per a
l'assignatura en una data concreta. A l'inici del curs el professorat proveirà les lectures seleccionades i el
calendari de presentacions de les mateixes.

El grup responsable de la presentació podrà fer servir mitjans audiovisuals (power point preferentment) i
elaborarà un breu informe pel professor de la lectura realitzada. L'alumnat que no presenta una determinada
lectura, l'haurà llegit i participarà dels debats sobre la mateixa.

La presentació a classe (10%) i la presencia i participació en els debats sobre la resta delectures no
presentades pel grup en qüestió (5%) té una incidència total del 15% sobre la nota final.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Presentacions a classe i Seminaris 15% 3 0,12 1, 3, 5, 6, 7, 12

Prova final individual 50% 2 0,08 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Treball en grup 35% 2,5 0,1 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 12
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