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1. Introducció. 
 
2. L'ordenació del treball abans de la revolució liberal. 
 
3. L'anomenada "qüestió social" o "qüestió obrera". 
 
4. El fenòmen associatiu. De prohibició a legalització passant per tolerància. 
 
5. ¿Un dret sense objectiu? Naturalesa i circumstàncies del contracte de treball. 
 
6. Legislació social i dret del treball. 
 
7. L'aplicació contenciosa de la legislació del treball. 
 
8. La consolidació de les institucions laborals en la Dictadura de Primo de 
Rivera (1923-1930). 
 
9. Els drets laborals en la Constitució Republicana. 
 
10. El Dret del Treball al règim de Franco. 
 
11. Un nou marc polític: El Dret del Treball a la transició democràtica. 
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CLASSES PRÀCTIQUES 
 
Les classes pràctiques previstes en el pla d'estudis consistiran en: 
 
a) la revisió dels temes tractats a les classes teòriques amb el suport de 
materials audiovisuals o d'altres que es considerin adients. 
 
b) la lectura i la discussió dels recursos bibliogràfics recomanats. 
 
Es promourà la participació dels alumnes, individualment o en grup, mitjançant 
la exposició oral d'un tema i el desenvolupament del debat posterior. 
 
AVALUACIÓ 
 
L'examen constarà de dues parts: una teòrica de caràcter expositiu i una 
pràctica. La realització d'aquesta segona part consistirà en un comentari de text 
en el qual els alumnes podran utilitzar els materials que considerin convenients. 
 


