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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, amb 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.  Indústria i creixement econòmic (una panoràmica secular) 

1.1. Processos de convergència i divergència entre macroregions. 
1.2. El paper de la indústria en el creixement econòmic. 
1.3. Terciarització de l’economia i societats “post industrials”. 
1.4. Centre, perifèria i semi-perifèria en el sistema de relacions internacionals. 

 
2.  Població, activitat i industrialització 

2.1. La relació entre industrialització i règim demogràfic modern. 
2.2. Sectorialització econòmica i model de Fisher-Clark. 
2.3. Fluxos migratoris interns i internacionals. 
2.4. Força de treball, capital humà i ocupació. 

 
3. Trajectòria del procés d’industrialització 

3.1.       Metodologia d’anàlisi i tendències a llarg termini. 
3.2. L’índex de la producció industrial. 
3.3. Cicles de l’economia real i crisis industrials. 
3.4. Ritmes i pautes de la productivitat. 

 
4. Anàlisi espacial de la localització industrial 

4.1.  La dinàmica històrica de la localització industrial. 
4.2.  Geografia industrial i avantatges comparatius. 
4.3.  Tipologia de les regions industrials. 
4.4.  Els sistemes productius locals (SPL). 

 
5. Industrialització i sector exterior. 

5.1.       Exportacions industrials i integració dels mercats (una visió a llarg termini). 
5.2.       Comerç exterior, dotació de recursos i productivitat del treball. 
5.3        La formació de les noves semi-perifèries econòmiques. 
5.4.        La creixent “industrialització” del comerç internacional. 
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DOCÈNCIA TUTORITZADA (DT)  
 
Durant el curs es realitzarà un total de tres setmanes de docència tutoritzada. Les sessions 
seran dedicades a la profundització i discussió dels temes indicats a continuació: 

1. Sistema energètic i processos de canvi tecnològic (17 i 20 de març). 
2. Les grans crisis industrials del segle XX (24 i 28 d’abril). 
3. Els efectes de la deslocalització industrial (26 i 29 de maig).  

 
Per participar a les sessions programades els estudiants hauran de preparar amb anterioritat el 
treball d’estudi indicat en uns guions de recerca publicats en el Campus Virtual i redactar 
individualment un breu assaig sobre cada tema. 
 
MODALITATS D’AVALUACIÓ. S’ofereixen dues modalitats alternatives: 
 
Modalitat A. Es tracta de la modalitat d’avaluació continuada que implica: 
1. Una certa continuïtat en l’assistència a classe ⇒ es requereix un mínim d’assistència igual o 
superior al 70% del total de les classes de teoria i sessions de DT. Un nivell d’assistència 
inferior al 70% no dóna dret a activar els punts dels itineraris DT, ni a realitzar l’examen final 
específic. En conjunt, l’assoliment del percentatge d’assistència requerit, el plantejament 
observat a l’aula i l’interès demostrat envers als continguts de l’assignatura part valdran 
fins a un màxim de 3 punts sobre la nota final. 
2. La participació a les tres sessions DT que inclouen preparació prèvia sobre els temes 
tractats i discussió a l’aula dels resultats ⇒ cada sessió valdrà fins a un màxim de 1,33 
punts sobre la nota final (x 3 = 4,0 punts). 
3. La realització d’una prova final (a les convocatòries de juny i setembre) que consistirà en 
contestar per escrit a 1 de les 2 preguntes plantejades en l’exercici i que se centraran sobre 
uns dels temes desenvolupats a classe ⇒ la resposta puntuarà fins a un màxim de 3,0 
sobre la nota final. 
 
ATENCIÓ: per tenir dret a realitzar l’examen final de la Modalitat A cal haver assolit el grau 
d’assistència establert (1) i acumulat una nota mínima de 2,7 punts a les tres sessions DT (2). 
Els estudiants que no compleixin aquests criteris hauran de realitzar la prova final establerta 
per a la Modalitat B d’avaluació. 
 
Modalitat B. Sistema d’avaluació pels estudiants que durant el curs no realitzen el procés 
d’avaluació continuada o que, a final del període lectiu, no obtenen els resultats mínims 
establerts per a la Modalitata A.  
El sistema d’avaluació de la Modalitat B es basa en la realització d’una prova escrita a les 
dues convocatòries oficials d’exàmens. En aquest cas els estudiants hauran de contestar a 
5 preguntes, cada una relativa a un tema del programa ⇒ cada resposta puntuarà fins a un 
màxim de 2,0 sobre la nota final. 
 
BIBLIOGRAFIA I MATERIALS D’ESTUDI OBLIGATORIS 
 
La inexistència d’un text únic que cobreixi de manera sistemàtica tots els temes tractats en el 
programa recomana utilitzar un cert nombre de lectures com a base bibliogràfica de 
l’assignatura. Per tal de facilitar l’accés a aquest material, s’ha reunit un conjunt d'articles, notes 
de lectures i referències de webs en els dos dossiers citats a continuació. 
Modalitat A: 

- Lectures d’Història Industrial, dossiers A i B (Servei Fotocòpies). 
- Guions de les tres sessions de docència tutoritzada programades durant el curs 

(Campus Virtual). 
Modalitat B: 

- Lectures d’Història Industrial, dossiers A i B (Servei Fotocòpies). 
- David. S. Landes, Progreso tecnológico y revolución industrial, Madrid, Tecnos, 1979. 
- Joel Mokyr, La palanca de la riqueza: creatividad tecnológica y progreso económico, 

Madrid, Alianza, 1993. 


