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Assignatura                                                                                           Codi
Història Industrial 22348

Curs acadèmic Cicle                            Semestre
1999-2000 2 2

 Grup
 51

Professors                          Despatxos                            Telèfons
Jordi Maluquer B3 - 105 93. 581 21 80
Carmen Sarasúa B3 - 103 93. 581 23 16
Alberta Toniolo B3 - 115 93. 581 18 83

DESCRIPTOR OFICIAL DE L’ASSIGNATURA

El curs d’Història Industrial és dedicat a analitzar els aspectes estructurals, organitzatius i
espacials més remarcables de la industrialització. L’estudi de l’organització i producció de les
empreses es realitza des d’una perspectiva històrica, dedicant però una especial atenció a
l’època contemporània i al context europeu. A més, s’examinen una sèrie de tòpics relatius a
les dimensions temporal, estructural i espacial del comportament de les economies europees,
amb referència preferent al cas espanyol i a la resta dels països del sud del continent.

PROGRAMA

1.  Població, activitat i industrialització
1.1.  Població i industrialització
1.2.  Nivells i sectors de l’activitat econòmica
1.3.  Fluxos migratoris interns i internacionals

2.  Trajectòria del procés d’industrialització
2.1.  Metodologia d’anàlisi i índex de la producció industrial
2.2.  Tendències a llarg termini, cicles i crisis industrials
2.3.  Productivitat i ocupació

3.  Anàlisi espacial de la industrialització
3.1.  Localització i models d’industrialització
3.2.  Tipologia i dinàmica de les regions industrials
3.3.  Problemàtica de la convergència regional

4. Empresa i desenvolupament econòmic
4.1.  Naturalesa i funcions de l’empresa
4.2.  Tipologia i organització interna de les empreses en el sistema de fàbrica
4.3.  Empreses públiques i empreses multinacionals

5.  Estructura productiva
5.1.  Anàlisi sectorial i estudi dels casos
5.2.  Industria tèxtil, sidero-metal·lúrgica i química
5.3.  Relacions interindustrials

6.  Sistema energètic i industrialització
6.1.  Transicions energètiques i producció/consum d’energia
6.2.  Industries energètiques i dependència energètica externa
6.3.  Energia i creixement industrial
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7.  Processos de canvi tecnològic
7.1.  Ciència, progrés tecnològic i canvi estructural
7.2.  Difusió de les innovacions i ones llargues del sistema tecnològic
7.3.  Factors estratègics, costos i aportacions del progrés tecnològic

8.  Industrialització i sector exterior
8.1.  Contribució de les exportacions industrials al creixement econòmic
8.2.  Dimensió de l’empresa i exportació
8.3.  Internacionalització de les regions i funció de la política industrial

9.  Les relacions laborals en perspectiva històrica
9.1.  Formes preindustrials d’organització del treball
9.2.  Industrialització i naixement de l’ ”Obrer industrial”
9.3.  Les transformacions del segle XX

BIBLIOGRAFIA OBLIGATÒRIA

L’absència d’un text únic que cobreixi tots els temes tractats en el programa obliga a utilitzar
un cert nombre de lectures com a base bibliogràfica de l’assignatura. Per tal de facilitar la
consulta d’aquesta base bibliogràfica imprescindible, s’ha reunit el conjunt d'articles i estudis
de diversos autors en DOS DOSSIERS, disponibles al Servei de fotocòpies de la Facultat.
Com a volum principal de consulta, es vegi: David. S. Landes, Progreso tecnológico y
revolución industrial, Madrid, Tecnos, 1979.

NORMES D’EXAMEN I AVALUACIONS

El sistema d’avaluació es basa en la realització de les proves escrites establertes a continuació
i que faran referència a les explicacions de classe i a la bibliografia obligatòria:

1.  un examen parcial a la meitat d’abril de 2000, que constarà de 4 preguntes (a
escollir 3) relatives als primers 5 temes del programa (temes 1-5);

2.  un examen final (a les dues convocatòries oficials del curs 1999-2000)
articulat en dos models:

 el model A, pels estudiants que s’hagin presentat al primer parcial i
l’hagin superat; aquest model constarà de 4 preguntes (a escollir 3)
relatives als darrers 4 temes del programa (temes 6-9);

 el model B, pels estudiants que no s’hagin presentat al primer
parcial o no l’hagin superat; aquest model constarà de 8 preguntes
(a escullir 6) relatives a tots els temes del programa (temes 1-9).

En la combinació examen parcial més examen model A, la puntuació màxima per cada
resposta serà de 3,34. La mitjana entre les notes de les dues proves determinarà la nota
definitiva.
En canvi, pel que fa l’examen relatiu al programa sencer (model B), la puntuació màxima per
cada resposta serà de 1,67.

HORARI TUTORIES

PROFESSORS HORARI TUTORIES
Jordi Maluquer DL  i  DX   10.30-12.00
Carmen Sarasúa DL  i  DX   12.00-13.30
Alberta Toniolo DL   16.30-18.00 / DX 12.00-13.30


