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TEMARI. 
 
Introducció. “Els estudis sobre la classe obrera, avui”. 
1. La societat (europea) en el camí a la industrialització. La Revolució burgesa. 
2. La resposta front a l’explotació: velles i noves formes. 
3. Conceptes, publicacions i textos entorn del paper de la classe obrera, 1815-1848. 
4. Les revolucions de 1848: el paper de la classe obrera. 
5. Després del 1848: la Primera Internacional i la Commune. 
  
REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I MATERIALS DE TREBALL. 
 
La bibliografia general, el programa de l’assignatura, la part del temari ja desenvolupada, “Algunes 
notes breus, indicatives i actuals per a un Diccionari del Moviment Obrer al Segle XXI”, els 
exàmens d’anys anteriors i una part dels temes que es treballaran a classe els podreu trobar al 
campus vitual de la UAB. A més dels elements situats al campus virtual, la cronologia, una primera 
bibliografia específica, els textos, quadres, mapes, gràfics… es podran treballar usant el llibre: J. 
Serrallonga, Els Moviments Socials, segle XIX (I). Materials per a la història del moviment obrer 
fins al 1871. Bellaterra, Servei de Publicacions de la UAB, 2006. Col·lecció Materials, 170. A més 
del “Manifest del Partit Comunista” (1848) de Marx i Engels, hi haurà algunes lectures obligatòries 
que es concretaran els primers dies de classe. 
 
CRITERIS D’AVALUACIÓ 
 
L’assistència habitual a les classes, la participació en els comentaris i l’entrega dels exercicis 
corresponents és del tot imprescindible per a l’avaluació continuada de l’assignatura. Per tant, es 
valoraran de forma suficient els breus treballs encarregats a les sessions ordinàries de classe, els 
comentaris i es programarà un últim exercici al final de les classes. Cas de no poder-se acollir a 
l’avaluació continuada que s’ha descrit anteriorment, caldrà anar a un examen final de l’assignatura, 
que serà de model convencional.  
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