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Els textos dels mòduls 1, 2 i 3 inclouen síntesis, condensacions,

adaptacions i ampliacions de materials elaborats pels

respectius autors i publicats per Editorial UOC a les obres

següents: Teoria de les relacions laborals. Fonaments

(2002), la seva edició en castellà, i la versió revisada

i ampliada de 2003 (Teoria de les relacions laborals.

Desafiaments) i la versió en castellà d'aquest mateix any.
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Introducció

La modernitat capitalista i industrial ha constituït l'escenari clàssic de

l'experiència del treball i de les relacions laborals. Aquesta mode de producció

de la vida econòmica, social, jurídica, política, cultural i psicològica ha entrat

en una era de profundes transformacions.

En aquesta assignatura, analitzarem, des d'una perspectiva interdisciplinària i

sociohistòrica, aquesta herència i aquest canvi, emfatitzant en particular els

vessants psicosocial, sociològic, jurídic i organitzacional del procés.

En primer lloc, tractarem el treball com a categoria antropològica i cultural

i l'activitat laboral en tant que font d'experiència psicosocial. Sobre aquesta

base, enfocarem la dinàmica social de les relacions laborals des dels paradig-

mes sociològics que la fonamenten i la fan comprensible; així com dels pro-

gressius desenvolupaments en l'ordenació jurídica d'aquestes relacions. Final-

ment, considerarem alguns aspectes crucials de la gestió organitzacional del

treball, com l'avaluació, la consultoria de processos i la planificació estratègica.

El mòdul 1 ens introduirà a la dimensió psicosocial del treball, en tant que

activitat econòmica, pràctica social, producte cultural, experiència psicològica

i substrat sobre el qual es construeix un tipus especial de relacions socials: les

laborals.

En el primer dels seus blocs temàtics, trobarem elements per a una definició

del treball, una tipologia de les seves modalitats i una visió esquemàtica de les

seves dimensions i divisions. També hi trobarem les condicions en les quals es

desenvolupa l'activitat laboral, els significats que aquesta adquireix i les seves

formes d'organització. Estudiarem la relació genèrica entre experiència laboral

i qualitat de vida sota la llum de diversos models teòrics.

En el mòdul 2, analitzarem les grans tendències i metamorfosis contemporà-

nies per les quals entra en crisi la civilització del treball moderna industri-

al i es transformen profundament l'experiència i les relacions laborals en

l'infocapitalisme flexible i global.

El mòdul 2 ens proporcionarà una visiósociològica de les relacions laborals,

des d'una múltiple perspectiva històrica, teòrica, descriptiva i comparativa. En

una primera fase, l'exposició s'estructura entorn de dos eixos conductors: sobre

els papers assignats al conflicte i al consens en les relacions laborals, i sobre

la importància del mercat i de les institucions socials en la regulació aquestes

relacions.
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A partir de la base dels models teòrics clàssics sobre les relacions laborals, es-

tudiarem les formes d'interacció entre els agents socials (sindicats, empresaris

i estat) en el capitalisme avançat i, finalment, analitzarem els enfocaments

teòrics actuals sobre relacions laborals.

En el mòdul 3, tractarem sobre l'ordenació jurídica de les relacions laborals

des d'una doble visió històrica i sistemàtica. En primer lloc, ens centrarem en

el nucli central deldret del treball –l'activitat laboral que es fa de manera vo-

luntària, personal, dependent, per compte d'altri i remunerada– i, més concre-

tament, en la relació individual de treball, vehiculada mitjançant el contracte

de treball, establert entre els dos agents principals de les relacions laborals:

treball i empresa.

En segon lloc, ens endinsarem en l'àmbit col·lectiu del dret del treball en què

estan implicats, a més del "treballador" i l'"empresa", altres tipus de subjectes,

com els sindicats i les associacions empresarials. En aquest marc destacarem,

entre altres temes, el conveni col·lectiu.

El mòdul 4 ens iniciarà en el camp de la intervenció en les organitzacions

laborals. En un temps de profundes transformacions en el món del treball, la

gestió del canvi organitzacional agafa una rellevància de primer ordre.

Al llarg del mòdul, aprendrem criteris i procediments per a la posada en pràc-

tica de l'avaluació organitzacional, l'auditoria sociolaboral i el disseny de pro-

cessos de canvi en l'organització mitjançant la planificació estratègica.
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Objectius

L'assignatura apunta cap a les metes generals següents:

1. Iniciar a l'estudi interdisciplinari i multiparadigmàtic dels fenòmens i pro-

cessos laborals, així com de les experiències i relacions que impliquen.

2. Proporcionar un marc de referència bàsic per a l'estudi del procés con-

temporani de transformació del món del treball i del seu impacte en

l'experiència i en els processos laborals .

3. Visualitzar i valorar les principals funcions i disfuncions psicosocials res-

pectives de l'ocupació, de la subocupació i de la desocupació.

4. Oferir una visió panoràmica dels diferents models clàssics i contempora-

nis de relacions laborals, mostrant el paper que en ells exerceixen les ins-

titucions socials i el mercat.

5. Definir les característiques dels actors de les relacions laborals –sindicats,

associacions empresarials i estat–, presentant una classificació dels dife-

rents tipus de sindicalisme i d'associacions empresarials.

6. Presentar la dinàmica de la transformació actual dels actors de les relaci-

ons laborals, de la crisi sindical, dels canvis de les organitzacions empre-

sarials i de la modificació del paper de l'Estat en aquest procés.

7. Delimitar el concepte de contracte de treball i identificar els subjectes pro-

tagonistes d'aquest, així com els seus respectius drets i deures.

8. Distingir les diverses modalitats actuals de contracte de treball, reconei-

xent les principals vicissituds que poden tenir i les causes que poden do-

nar lloc a la seva suspensió o extinció.

9. Analitzar els conceptes i descriure l'evolució històrica de les diferents for-

mes de representació i defensa dels interessos col·lectius de la població

treballadora, així com les formes de negociació col·lectiva i de reivindica-

ció o pressió actualment existents.

10. Familiaritzar l'estudiant amb l'aplicació de diferents models d'avaluació

organitzacional.

11. Aprendre a realitzar una proposta de consultoria.
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12. Explicar les funcions i competències en consultoria, i distingir els rols

professionals respectius de la consultoria interna i de l'externa.

13. Capacitar per a l'ús adequat del vocabulari bàsic desenvolupat en el text

i resumit en el glossari.
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Continguts

Mòdul didàctic 1
Dimensió psicosocial del treball
Josep M. Blanch Ribas

1. Primera part: el passat del treball

2. Segona part: el futur del treball

Mòdul didàctic 2
Sociologia de les relacions laborals
Antonio Martín Artiles

1. Breu perspectiva històrica de les teories

2. Les teories en el període d'entreguerres (1919-1939)

3. Les teories de les relacions laborals després de la Segona Guerra Mundial

4. Els actors socials en el capitalisme avançat

5. Aportacions recents: la teoria en les relacions laborals

Mòdul didàctic 3
Dret del treball i relacions laborals: institucions clau
Carolina Gala Duran i Maria Jesús Espuny Tomàs

1. El treball regulat pel dret del treball: antecedents històrics i regulació vi-

gent

2. La relació individual de treball: el contracte de treball

3. Les relacions col·lectives de treball

Mòdul didàctic 4
Avaluació i intervenció en psicologia del treball
Maite Martínez González i Susana Pallarés Parejo

1. Models teòrics d'avaluació

2. La consultoria de processos

3. Planificació estratègica
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