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Àmbit d’aplicació 

 

 

 

 Graus 
 

 
Grau en Economia; grau en Administració i Direcció d’Empreses   

 

 

 Assignatures 

 

 
Gender Economics; Economia Laboral; Econometria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Abordatge docent 

 

Temes específics que es poden tractar 

 

 

1. Què entenem per discriminació en el mercat laboral. Tipus de 

discriminació. 

2. Models teòrics en economia sobre la discriminació en el mercat 

laboral. Discriminació basada en prejudicis i discriminació 

estadística. 

3. Com detectar la presència de discriminació. Mètodes estadístics. 

4. Evidència internacional existent. Investigacions recents. 

 

Activitats de seminari 

 

 

- Anàlisi de bases de dades, aplicació de les eines estadístiques 

estudiades. Per exemple, anàlisi de regressió utilitzant l'Enquesta 

d'estructura salarial. Documentar bretxes salarials de gènere, 

analitzar en quina mesura vénen explicades per nivell educatiu, 

hores de treball, experiència laboral, ocupació i indústria. Intentar 

delimitar empíricament la magnitud de la possible discriminació. 

 

- Comparacions internacionals per mitjà de l'anàlisi d'altres bases de 

dades. 

 

- Replicar resultats de publicacions anteriors. 
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Altres recursos  

 

Informes, recursos audiovisuals, etc. 

 

− ROUSE, Cecilia. Gender discrimination in the labor market. 2016. 

[Vídeo]. Disponible en línia: 

<https://www.youtube.com/watch?v=A3Nwi1VsF3o> 

− ILO. ¿Qué ocasiona las diferencias de género en el mercado de 

trabajo?. 2017. [Vídeo]. Disponible en línia: 

<https://www.ilo.org/global/about-the-

ilo/newsroom/news/WCMS_566896/lang--es/index.htm> 

 

Fonts de dades (bases de dades o informes amb dades) 

 

− Enquesta d’Estructura Salarial. 

<https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadisti
ca_C&cid=1254736177025&menu=ultiDatos&idp=1254735976596
> 

− Current Population Survey. <https://www.census.gov/programs-

surveys/cps.html> 
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