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Objectius

Aquest mòdul pretén aconseguir un doble objectiu: explicar com estan funcionant les estratègies de la UE en
matèria d'ocupació i en quin grau influeixen sobre les polítiques d'ocupació dels diversos països membres,
particularment sobre Espanya. Però les polítiques només són comprensibles si atenem al context econòmic i a
les diferents realitats laborals dels països que componen la UE. Per aquests motius, s'atén a l'existència de
diversos models d'ocupació i als efectes del context econòmic; distingint els anys d'expansió dels de recessió i
emfatitzant els diferents efectes de la crisi, ara en retrocés fins a la pandèmia, sobre els països membres de la
UE en termes d'ocupació.

En funció de l'anterior, el mòdul planteja una sèrie de qüestions -presentades en quatre àmbits temàtics- a les
quals respondre amb els elements teòrics i empírics dels que avui podem disposar en una perspectiva
comparada. Resumidament, en aquests àmbits s'aborden les següents temàtiques:

I) Dades sobre el mercat de treball en els països membres de la UE i la seva evolució (sessió 1).
Característiques dels models europeus d'ocupació en els últims 20 anys. L'Estratègia Europea d'Ocupació, les
polítiques nacionals d'ocupació i els seus canvis (sessió 4).

II) Polítiques d'ocupació dirigides als joves a la UE i els seus canvis arran de la crisi. Tipologia de règims
europeus de transició entre formació i ocupació i la seva vinculació amb les trajectòries juvenils cap a
l'ocupació. Anàlisi de les polítiques d'ocupació de la UE adreçades a la població jove (sessions 5 i 6).
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III) Les fonts i normes del dretcomunitari que regulen les condicions laborals en aspectes de les polítiques
d'ocupació bàsiques per al bon fi de les mateixes: contractació, regulació de les condicions de l'ocupació de
durada determinada, a temps parcial, etc. (Sessions 2 i 3)

IV) Polítiques locals d'ocupació i la seva relació amb l'Estratègia Europea d'Ocupació. Els criteris de l'activació
a la UE i la concreció de les polítiques actives d'ocupació al territori per promoure la cohesió social (sessions 7
i 8).

L'anàlisi duta a terme en els diferents àmbits temàtics permetrà que els/les estudiants puguin entendre millor
les polítiques de la UE, captant especialment la seva aplicació a Espanya, a la vegada que atenen les
diferències que segueixen existint entre els països membres de la UE.

Competències

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.
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 teòricament la relació entre treball i benestar en les societats complexes.
Distingir els conceptes, les categories i les teories principals que permeten apropar-se al mercat de
treball.
Elaborar i interpretar dades i indicadors que permetin mostrar la dinàmica del mercat de treball:
ocupació, desocupació, ocupació temporal i altres formes d'ocupació atípiques.
Identificar les principals línies de recerca que estudien la política d'ocupació a la Unió Europea.
Identificar les principals problemàtiques de les polítiques d'ocupació.
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

PROFESSORAT: Joan Rodríguez Soler (sessions 1, 7 i 8), Fausto Miguélez (sessió 4), Miguel Ángel Purcalla
(sessions 2 i 3) i Joan Miquel Verd (sessions 5 i 6).

Àmbit temàtic I: Models, estratègia i polítiques nacionals d'ocupació a la UE

Sessió 1. Introducció al mòdul.

Descripció del funcionament del curs, del seu contingut i de la concreció dels mecanismes d'avaluació que
s'utilitzaran.

La importància de les polítiques d'ocupació a la UE per abordar els efectes de la crisi. Tendències i dades de
l'ocupació a la UE en els últims anys, amb especial atenció al cas espanyol.

Sessió 4. Estratègia Europea d'Ocupació i polítiques d'ocupació nacionals: del període d'expansió a el període
de crisi i a la seva sortida.

Els canvis en l'ocupació es vinculen a l'estratègia de flexibilitat i a la globalització. La Comissió Europea
desenvolupa una estratègia comuna davant els problemes de l'ocupació (atur i mala ocupació), però les
polítiques en els països es mouen des supòsits socialdemòcrates a plantejaments neoliberals, en funció de
criteris de competitivitat global (també intra-UE). Els instruments són les reformes dels mercats de treball. Però
la crisi més recent posa l'austeritat (lluitar contra el dèficit i la inflació) per sobre de qualsevol política. Això

porta a reformes encara més profundes del mercat de treball que s'afegeixen a la flexibilitat contractual la
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porta a reformes encara més profundes del mercat de treball que s'afegeixen a la flexibilitat contractual la
precarització dels salaris. Tot i així, segueixen havent-hi diferències entre països.

Àmbit temàtic II: Fonts i normes de dret comunitari que regulen condicions d'ocupació

Sessió 2. Drets fonamentals dels treballadors tutelats per la UE en polítiques d'ocupació.

Anàlisi del marc general normatiu que estableix la UE sobre condicions de treball i ocupació, així com sobre
informació i consulta als treballadors. Particularment, es farà referència a la Carta dels drets fonamentals de la
Unió Europea, però també a altres instruments normatius. Es comentaran també les principals sentències de
l'TJUE sobre la qüestió; així com els casos Uber, Deliveroo, Rider, etc.

Sessió 3. La contractació laboral de durada determinada.

La sessió explica les directives europees que es refereixen tant a la contractació determinada "directa" com a
les empreses de treball temporal ("indirecta"). Seguidament s'analitza el paper que aquestes directives tenen
en la política d'ocupació de la UE. Es comentaran també les principals sentències del TJUE sobre la qüestió.

Àmbit temàtic III: Polítiques d'ocupació destinades als joves

Sessions 5 i 6. Polítiques d'ocupació i població juvenil I i II.

En aquestes sessions es tractarà la particular relació de la població jove amb l'ocupació. S'estudiaran les
característiques sociodemogràfiques que influeixen en les diferents situacions d'ocupació de la població jove,
així com les grans diferències existents entre els diferents països de la Unió Europea.

La relació de la població jove amb l'ocupació està marcada pel procés d'inserció laboral, que al seu torn depèn
en bona mesura de latrajectòria formativa desenvolupada. Així doncs, resulta impossible parlar de la relació
dels joves amb l'ocupació sense abordar els processos de transició formació-ocupació. En el context actual,
aquestes transicions dels joves a l'ocupació no només estan marcades pel seu nivell educatiu i el seu origen
social, sinó també per l'impacte de la crisi econòmica. Tot i que la recessió econòmica ha tingut impactes
diversos a la inserció laboral dels joves al llarg d'Europa, queda fora de tot dubte que la població jove en edat
de treballar ha estat la més afectada per la present crisi de l'ocupació.

Davant la crisi d'ocupació entre la població jove, la Comissió Europea ha dissenyat diferents polítiques. La
més emblemàtica de totes elles és el Programa de Garantia Juvenil, que pretén trencar amb la lògica de les
polítiques desenvolupades al llarg de segle XX, un cop constatat el seu escàs efecte positiu en un bon nombre
de països. No obstant això, no està clar que aquests objectius s'estiguin aconseguint, les raons d'aquest
fracàs seran també abordades en la sessió.

Àmbit temàtic IV. Les estratègies europees en matèria d'ocupació i les polítiques locals d'ocupació

Sessió 7. Activació, qualitat de l'ocupació i noves formes d'ocupació.

Les perspectives de la UE sobre l'ocupació: la suposada necessitat d'augmentar les qualificacions i les
competències en el marc de la "societat de el coneixement". Les noves formes d'ocupació, la qualitat de
l'ocupació i la importància de la "formació al llarg de la vida" L'activació com a criteri orientador de les
polítiques europees d'ocupació i la seva concreció en l'àmbit local.

Sessió 8. La concreció local de les polítiques d'ocupació.

Influència dels criteris derivats de l'Estratègia Europea sobre les polítiques d'ocupació i de promoció
econòmica dutes a terme en l'àmbit local. Les formes en què es concreta l'aplicació de polítiques actives
d'ocupació en l'àmbit local.

Metodologia

Les sessions combinaran:

a) Presentacions de caràcter teòric per part del professorat
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b) Seminaris de discussió de textos, de casos pràctics i/o propostes d'intervenció

c) Seguiment i presentacions d'análisis comparatives entre dos països o polítiques d'ocupació, realitzats per
parelles

Paral·lelament, l'alumnat desenvoluparà un treball individual on s'aplicaran els coneixements adquirits en el
mòdul.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la
complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació
de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Seguiment i presentació d'anàlisi comparativa 4 0,16 1, 2, 3, 5, 6, 7

Seminaris a l'aula 10 0,4 2, 3, 4, 5, 6, 7

Sessions expositives 18 0,72 1, 2, 3, 4, 5

Tipus: Supervisades

Tutories de seguiment 6 0,24 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Tipus: Autònomes

Assaig individual 50 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Lectura de textos obligatoris per a seminaris 20 0,8 1, 2, 4, 5, 6

Preparación anàlisi comparativa 28 1,12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Avaluació

L'avaluació es basa en les següents evidències:

1) Participació activa en els seminaris de discussió realitzats a classe, a partir dels materials proposats pel
professorat (20%) (individual)

2) Presentació d'una anàlisi comparativa de dos països o polítiques d'ocupació (30%) (per parelles). Es
realitzarà una sessió de seguiment i una sessió de presentació del treball final.

3) Treball individual vinculat a un dels àmbits temàtics de la lliçó (50%). El treball serà un assaig consistent en
una revisió de la literatura sobre un tema determinada, l'anàlisi d'una política d'ocupació específica o l'anàlisi
d'un país / mercat de treball (individual). Es realitzaran tutories de supervisió dels treballs individuals.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Anàlisi comparativa 30% 4 0,16 1, 2, 3, 5, 6, 7

Assaig individual 50% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
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Participació en seminaris a l'aula 20% 10 0,4 2, 4, 5, 6, 7
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