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TEMARI. 
 
Introducció. “Els estudis sobre la classe obrera, avui”. 
1. La societat (europea) en el camí a la industrialització. 
2. Revolució burgesa / Revolució industrial. 
3. La resposta: velles i noves formes. 
4. L’anàlisi: conceptes, publicacions i textos, 1815-1848. 
5. La classe obrera i les revolucions de 1848. 
6. Després del 1848: de la Primera Internacional a la Commune. 
  
REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I MATERIALS DE TREBALL. 
 
La bibliografia general, el programa, el temari desenvolupat, “Algunes notes breus, indicatives i 
actuals per a un Diccionari del Moviment Obrer al Segle XXI”, els exàmens d’anys anteriors, 
una part dels temes que es treballaran a classe els podreu trobar al campus vitual de la UAB. A 
més, la cronologia, una bibliografia específica, els textos, quadres, mapes, gràfics… es podran 
treballar amb 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.  
 
CRITERIS D’AVALUACIÓ 
 
L’assistència a les classes i la participació en els comentaris és del tot necessària per a 
l’avaluació continuada de l’assignatura, per tant, es valoraran de forma suficient els treballs 
encarregats a les sessions ordinàries de classe. Cas contrari, caldrà anar a un examen final de 
l’assignatura sense materials. El “Manifest del Partit Comunista” (1848) de Marx i Engels serà 
lectura obligatòria de l’assignatura. Opcionalment es podrà lliurar una recensió d’algun altre 
material d’acord amb el professor. 
 
 
 

REQUISITS O RECOMANACIONS 
 
L’assignatura te un manual: Els moviments socials, segle XIX (I). Materials per a la història del 
moviment obrer fins al 1871. Publicacions de la UAB, 2006 [Col·lecció Materials, 170], on hi 
ha textos, mapes, cronologies, bibliografia ... A més, trobareu al campus virtual: el Programa de 
l’assignatura i una bibliografia mínima. Les noves aportacions (bibliogràfiques o de contingut) 
s’entregaran a classe quan el tema ho requereixi. 
 

OBJECTIUS 
 



Es tracta d’assolir el vocabulari bàsic de la història dels moviments socials en relació, també, 
amb el que es fa servir en la situació actual. Analitzar el període de la primera meitat del segle 
XIX en base a les condicions de treball i de vida. Es concreta després una anàlisi de les 
revolucions de 1848, la Primer Internacional i la Comuna. 
 

TEMARI 
 
Tema 1. El vocabulari de la història dels moviments socials. 
Tema 2. Conceptes, publicacions i textos, 1815-1848. 
Tema 3. La classe obrera i les revolucions de 1848. 
Tema 4. De la Primera Internacional a la Commune.  
 

BIBLIOGRAFIA  
 
Trobareu una relació al campus virtual, però se’n lliurarà una altra quan es desenvolupin els 
temes a classe. Apart el manual de l’assignatura (UAB. Materials, 170), es donaran unes 
lectures obligatòries que es treballaran a classe. 

AVALUACIÓ 
 
L’assistència a classe i la participació en el comentari dels materials preparats per a 
l’assignatura és del tot necessària (i obligatòria) per assolir els objectius i poder realitzar el tipus 
d’avaluació continuada. Es podrà presentar, opcionalment, d’acord amb el professor i a les hores 
de tutoria, una recensió o un treball d’abast bibliogràfic. 
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