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La divisió sexual del treball i els usos del temps 

CONC-Cicle sobre temps de treball i de vida.
“Treballar menys, repartir els treballs i viure millor”
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El temps de treball en el capitalisme
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Procés d'aculturació del capitalisme
La construcció de la idea d’individu

El sotmetiment a una nova temporalitat:

o La separació entre (temps de) treball (productiu) i (temps de) vida
o La centralitat del temps de treball (productiu)
o Un temps de treball lineal i continu ... I mesurat i recompensat
o Una disciplina laboral que garanteix i premia la disponibilitat



o Col·lectiva

o Límits explotació i alienació en el 
Treball

o Guanyar temps “lliure” … com a 
temps de vida?

o Clau a negociació col·lectiva

o Monetaritzant... 
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La resposta obrera

Wikipedia: pancarta Melbourne 1856.
Robert Owen 1810



Un oblit ! La divisió sexual 
del treball



Quin és el temps de treball de les dones?
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Temps 
producció Temps 

reproducció

 Racionalitat 
econòmica

 Hegemònic
 Continu
 Visible

 Temps “donat"?
 Subordinat, però 

dominant per a elles? 
 Continu, però discontinu 

en relació al productiu, 
fragmentat, circular, 
invisible 

 Imprevisible
 Disponibilitat... Cada 

dia



El temps de treball: 
una qüestió de gènere “Uno está sujeto a un régimen disciplinario, tanto de 

horario como de constancia en la empresa, y a una 
dinámica productiva”

Entrevista a un hombre ocupado (C. Prieto (eds.) (2015)

•Temps treball ≠ jornada 
laboral 

•Temps producció ≠ Temps 
treball domèstic-familiar 
•Temps de treball / No treball 
... O més feina??
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“Estaban en el trabajo y (…) veías que estaban
haciendo tiempo para llegar a casa (...) algunos lo 

decían: yo prefiero llegar cuando los niños ya se han 
acostado”

Prieto op. Cit.

“Yo tengo un horario muy flexible, así que yo puedo… 
mi mujer trabaja, y tiene un horario menos flexible, y 

entonces tengo la posibilidad de llevar los críos al 
colegio y recogerles, pero si no fuera así, pues 

tendríamos problemas, claro”
Prieto op. Cit.



Com viuen el(s) temps de treball les dones?

o Temps de treball continu, no dicotòmic

o Temps multidimensional

o No jeràrquic? 

o Pressió temporal a la vida quotidiana

o Percepció de "conflicte temporal".... A resoldre 
individualment

o Sense jubilació ni festius

o El temps de lliure disposició personal
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D’aquell oblit… els falsos amics

L'impacte del treball de cura en l’ocupació femenina

o Temps parcial – reducció jornada laboral estàndard: són el mateix? 

o Permisos – excedències...... : els efectes de la discontinuïtat en les dones

o Jornada laboral rígida vs. flexible: límits de la flexibilitat

o El teletreball? 
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Què ha canviat i què es manté?
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La dedicació al treball domèstic i de cura

• Es redueix la diferència entre el TT remunerat i el no remunerat 
entre D i H (País Basc). Entre 2013 i 2018:
• TT remunerat: - 57 minuts 
• TT no remunerat: - 11 minuts                                                 

Eustat: Encuesta presupuestos del tiempo. Nota de prensa 26/6/20
1

• Dones: 22h setmanals x 52 setmanes = 1144 h. any
• Homes: 9h setmanals x 52 setmanes =   468 h. any

(EC 2018 Report on equality between women and men in the EU p. 67)2
• UE-28: Homes: 53h/setmana i dones:  58h/setmana: les europees 

treballen unes 4 setmanes més a l’any que els europeus           
(Eurofound (2018) Striking a balance: Reconciling work and life in the EU. Luxemburg: 
Publications Office of the European Union, p. 24).

3
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https://www.eustat.eus/elementos/la-poblacion-de-la-ca-de-euskadi-dedica-en-2018-mas-tiempo-al-trabajo-y-formacion-y-al-cuidado-personal-y-menos-a-las-tareas-del-hogar-y-al-ocio-pasivo-/not0016532_c.html
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/950dce57-6222-11e8-ab9c-01aa75ed71a1
https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2018/striking-a-balance-reconciling-work-and-life-in-the-eu
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Indicador de horas de trabajo remuneradas y no remuneradas según tipo de hogar. Encuesta de Condiciones de 
Trabajo 2015 (horas/semana)

Empleo principal Otro empleo
Trabajo no 
remunerado Desplazamientos

Hombres sin hijos

Sin pareja 36,9 0,1 10,9 2,6
Con pareja que no trabaja 39,4 0,0 6,0 3,1
Con pareja que trabaja 39,9 0,3 8,7 2,7
Hombres con hijos
Sin pareja 35,7 1,5 13,5 2,3
Con pareja que no trabaja 40,3 0,4 16,3 2,7
Con pareja que trabaja 42,5 0,1 20,8 2,963,3
Mujeres sin hijos
Sin pareja 33,3 0,2 13,3 2,8
Con pareja que no trabaja 33,6 0,4 17,2 2,2
Con pareja que trabaja 36,0 0,5 16,4 3,7
Mujeres con hijos
Sin pareja 31,7 0,4 31,9 2,9
Con pareja que no trabaja 34,7 0,1 30,7 2,5
Con pareja que trabaja 34,0 0,2 37,5 2,8 71,5

Nota: Encuesta realizada a personas ocupadas
Fuente: Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo. Año 2015. 6ª EWCS. España. Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Observatorio Estatal de 
Condiciones de Trabajo. Ministerio de Trabajo y Economía Social
https://www.insst.es/documentacion/catalogo-de-publicaciones/encuesta-nacional-de-condiciones-de-trabajo.-2015-6-ewcs.-espana

http://encuestasnacionales.oect.es/


Bons pares? Males mares?
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“Nous” usos socials del temps



o Desregulació de la jornada laboral 
(flexibilitat, horaris atípics, contracte 0 
hores...)

o Intensificació ritmes de treball 
(productiu)

o El prestigi de la disponibilitat 

o Augment de l'ocupació en els Serveis: 
dones treballadores i usuàries

o ...

o Unes activitats de lleure “a la carta”

o Una demanda de més “temps lliure”

o Una desafecció vers l’activitat laboral?
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Augment de la desincronització dels temps socials  
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Una organització temporal que dificulta l’articulació dels  
diferents temps de treball (a la vida quotidiana)

Un temps de treball productiu que ho envaeix tot
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Temps de treball i temps de vida



Temps de no treball (productiu)# temps de vida

o La reducció històrica de la 
jornada laboral no ha modificat 
la DST

o Dones i homes omplen el temps 
de no treball (p) de forma 
diferent
o Temps de treball vs. Temps 

de treball
o Temps lliure – temps d’oci –

temps propi 
o El temps de treball domèstic i de 

cura com a temps “buit” pels 
homes

o Temps per a (fer) què? 
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Preguntes obertes



o Com afrontar l’allargament de la vida? 
o Com modular el treball (p) durant el cicle de 
vida?
o És viable “digitalitzar” la cura? 
o Com fomentar la corresponsabilitat? 
o Com garantir el dret i el deure de/a la cura? 
o Com garantir una vida digna? 
o Què tal una reducció de la jornada laboral 
sincrònica i quotidiana per a tothom?
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Moltes gràcies per la vostra atenció

Pilar.Carrasquer@uab.cat

CONC-Cicle sobre temps de treball i de vida.
“Treballar menys, repartir els treballs i viure millor”
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