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Introducció

Abans de la formació històrica del capitalisme industrial, la paraula treball feia

referència de manera generalitzada a una sèrie d’activitats orientades a satisfer

les necessitats de supervivència de l’ésser humà. Treballar era pràcticament si-

nònim de condicions per a viure, i no treballar, l’equivalent a opulència ja que els

nobles i les persones adinerades eren els únics que s’ho podien permetre. No

obstant això, aquest significat va canviar amb la Revolució Industrial. Gradu-

alment, la paraula es va referir a ocupació regular, remuneració constant, avantat-

ges socials, primes, carrera professional, objectiu social i identitat laboral. En po-

ques paraules, va esdevenir l’eix articulador de les nostres societats i les nostres

vides. Treballem per viure, però, també, per a més coses, com ara aconseguir

estatus social, realització cultural, desenvolupament personal, etc.

En aquest sentit, no és exagerat afirmar que el treball té un caràcter revoluci-

onari. La seva centralitat progressiva ha canviat completament la manera que

tenim d’entendre el món, les relacions que establim amb els altres, com els

avaluem, mirem, etc. i la nostra pròpia definició com a éssers humans. El tre-

ball té una gran importància, com mostra el fet que diverses disciplines cien-

tífiques dediquen enormes camps de la seva activitat a fer-ne un estudi siste-

màtic. Entre aquestes disciplines destaquen la psicologia social, la psicologia

de les organitzacions, la sociologia, l’antropologia i l’economia.

Els mòduls d’aquesta assignatura fan un recorregut transversal pels temes més

rellevants que les disciplines esmentades han plantejat en relació amb l’anàlisi

del treball. Certament, hi tenen un pes específic important les tres primeres,

però també es desenvolupen troballes i continguts propis de les dues últimes.

L’objectiu principal d’aquests mòduls és que l’estudiant obtingui una visió

panoràmica del valor que té el treball en el nostre present, una imatge elabo-

rada de les transformacions que ha experimentat en les últimes dècades i un

coneixement adequat dels efectes que produeix en l’articulació de les nostres

societats i les nostres identitats individuals.

L’assignatura es compon de quatre grans blocs o mòduls. L’objectiu de ca-

dascun és analitzar una dimensió fonamental del treball i el conjunt mostra

l’horitzó del valor simbòlic i efectiu que té el treball en la nostra quotidianitat.

El primer mòdul tracta del valor que té el treball per a l’ésser humà. Analitza

què va significar abans de l’arribada del capitalisme industrial, quin tipus de

caràcter adquireix a partir de la Revolució Industrial i a quines transformacions

se sotmet la seva definició en el moment present. La finalitat del mòdul és que

l’estudiant comprengui que no es pot entendre ni la nostra societat actual ni la

nostra vida individual sense tenir en compte la centralitat que hi té el treball.
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El segon mòdul s’estructura, precisament, a partir d’aquesta consideració com

a punt de partida. No obstant això, té un objectiu diferent. Presenta les prin-

cipals dimensions que permeten fer una anàlisi sociopsicosocial del valor del

treball. D’aquesta manera, el treball es divideix en dues categories principals:

treball remunerat i treball no remunerat; i es presenten diferents variables que

modulen l’efecte social i sobre les persones. Elements com la seva formació

històrica, el gènere, l’etnicitat o la classe social apareixen com a estrats que

afecten la concreció de l’activitat laboral i l’estudi de la qual és determinant

per a comprendre el valor del treball actualment.

El tercer mòdul té com a objectiu essencial mostrar que, atès que el treball és

una variable fonamental en la nostra cultura, el fet que en falti esdevé un dels

principals problemes socials i individuals del present. Els diversos apartats re-

visen tant les respostes institucionals com els efectes individuals tan devasta-

dors que genera el fenomen de l’atur.

L’últim mòdul vol mostrar una situació de canvi; un escenari de transforma-

ció que afecta la manera d’entendre el sistema productiu que tenim, és a dir,

el capitalisme, i les maneres d’organitzar la seva acció, és a dir, el treball. Es

recuperen els últims apartats del primer mòdul i es desenvolupen a partir dels

elements que s’han revisat en els mòduls segon i tercer. Aquest bloc tanca la

reflexió sobre el valor del treball i assenyala que vivim un moment d’obertura

i canvi que apunta cap a altres maneres de conceptualitzar l’esdeveniment la-

boral.

Es tracta que després d’haver estudiat aquests quatre mòduls l’estudiant tin-

gui la idea que el treball és molt més que una simple activitat econòmica. La

constitució i la definició del treball és cabdal en les societats en què vivim i

tant la pràctica com els efectes que implica afecten directament la constitució

de les nostres identitats personals.
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Objectius

Els objectius que persegueix aquesta assignatura són els següents:

1. Entendre el valor central que té el treball en les nostres societats.

2. Entendre el valor central que té el treball en la definició de les nostres

identitats individuals.

3. Comprendre la relació entre treball remunerat i treball no remunerat.

4. Analitzar les transformacions que experimenta actualment la noció de tre-

ball.

5. Conèixer les principals dimensions que actuen en el treball com a valor

central de les nostres societats: gènere, classe social i etnicitat.

6. Entendre per què el treball es considera font de benestar social i individual.
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Continguts

Mòdul didàctic 1
El treball com a valor en les societats humanes
Josep M. Blanch

1. Valor, treball i societat

2. La llarga marxa cap a la societat del treball

3. La centralització social, cultural i personal de l'ocupació

4. El treball, un valor en metamorfosi

Mòdul didàctic 2
Sociopsicologia del treball remunerat i del treball no remunerat
Ana Gálvez i Francisco Tirado

1. El treball remunerat

2. El treball no remunerat

3. Classe, gènere, etnicitat i treball

Mòdul didàctic 3
Treball i desocupació al segle XXI

Lorena Godoy, Elsa Santamaría, Antonio Stecher i Leyla Troncoso

1. L’atur o desocupació i el seu mesurament

2. L’impacte psicosocial de l’atur: consideracions generals

Mòdul didàctic 4
Nous capitalismes i noves conceptualitzacions del treball
Ana Gálvez i Francisco Tirado

1. Capitalismes futurs

2. El teletreball
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