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1. Dades de l’assignatura 
 

 Nom de l’assignatura Història del dret (social) i de les (institucions laborals) 
  
Codi 1000487 
  
Crèdits ECTS 6 
  
Curs i període en el que 
s’imparteix Primer curs, primer semestre 

  
Horari www.uab.es/dret 
  

Lloc on s’imparteix 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Facultat o Escola (l’aula apareixerà als horaris) 

Facultat de Dret 
  
Llengües CATALÀ, CASTELLÀ 
  
 
Responsable de l’assignatura

 
 
 
 DRA. MARIA JESUS ESPUNY TOMAS 

 
 

Nom professor/a DRA. MARIA JESUS ESPUNY TOMAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 DRA. OLGA PAZ TORRES 
Departament DRET PUBLIC I CIENCIES HISTORICO JURIDIQUES 

  
Universitat/Institució UNIVERSITAT AUTONOMA DE BARCELONA 

  
Despatx B2-110 

 B2-112 
Telèfon (*) 93 581 10 52 

 93 581 11 68 
e-mail Mariajesus.espuny@uab.cat 

 Olga.paz@uab.cat 
Horari de tutories  

 
2. Equip docent  

 
Nom professor/a DRA. MARIA JESUS ESPUNY TOMAS 

 DRA. OLGA PAZ TORRES 
Departament DRET PUBLIC I CIENCIES HISTORICO JURIDIQUES 

  
Universitat/Institució UNIVERSITAT AUTONOMA DE BARCELONA 

  
Despatx B2-110 

 B2-112 
Telèfon (*) 93 581 10 52 

 93 581 11 68 
e-mail Mariajesus.espuny@uab.cat 

 Olga.paz@uab.cat 
Horari de tutories  

  
(Afegiu tants camps com sigui necessari) 

(*) camps optatius 
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3.- Prerequisits 
 

 
No es necessari cap requisit previ.  

 

4.- Contextualització i objectius formatius de l’assignatura 
 

 
Es tracta d’una assignatura de primer curs, primer semestre, per tant, de formació bàsica. 
 
La seva contextualització té lloc a partir de l’origen i desenvolupament de la regulació jurídica de les 
principals institucions laborals com: el contracte de treball, la llibertat sindical, la negociació col·lectiva i 
els conflictes col·lectius. També en el marc del naixement i desenvolupament dels sindicats i de les 
associacions empresarials i la formació inicial del sistema de negociació col·lectiva.  
 
L’assignatura proporciona els coneixements teòrics relatius a la construcció del sistema polític, jurídic i 
social de l’Espanya contemporània, per tal d’entendre el nostre sistema actual. Dins d’aquest marc, es 
tracta que els estudiants siguin capaços de comprendre críticament la trajectòria històrica de la 
legislació i les institucions laborals. Es tracta també de vincular el dret social passat amb el present i 
comprendre els conceptes jurídics així com la seva evolució històrica. 
 
Els objectius de l’assignatura, per tant, són: 
 

1) Tenir coneixements teòrics de la trajectòria del Dret del treball i comprendre l’anàlisi dels fets 
històrics. 

2) Conèixer les realitats passades com a mètodes d’investigació crítics 
3) Comprendre els conceptes jurídics de cada període històric analitzat així com les institucions 

creades en el marc de cadascuna de les etapes objecte d’estudi. 
4) Demostrar l’adquisició de coneixements teòrics a través de la reflexió escrita i oral. 
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5.- Competències i resultats d’aprenentatge de l’assignatura 
 

   

Competència específica 

CE1 Identificar els fonaments ideològics i polítics de la Història del 
Dret social i de les Institucions laborals. 
 

   

Resultats d’aprenentatge 

 

 
 
 
   

CE1.2. Identificar la formació històrica de les normes i les 
institucions jurídiques a la configuració de les relacions de treball. 
  

 

 
  

Competència específica 

CE2 Identificar, analitzar i resoldre els problemes i situacions 
complexes des d’ una perspectiva interdisciplinar. 
 

   
 CE2.2. Analitzar les diferencies entre la legislació del treball i el 

dret del treball. Resoldre les qüestions sorgides en del 
desenvolupament del sindicalisme.  Resultats d’aprenentatge 
 

  

Competència específica 

 
 CE15:  Contextualitzar els esdeveniments socials des d’ un punt de 
vista històrico-jurídic. 
 
 

   

Resultats d’aprenentatge 

  CE15.1. Conèixer els pressupostos ideològics de la legislació i el 
dret del treball. 
CE15.2. Relacionar els antecedents preliberals de la normativa 
laboral amb l’ intervencionisme en les relacions de treball. 
CE15.3. Comprendre la evolució històrica dels grups normatius. 
 

  

Competències transversals 

 
CT1. Treballar de forma autònoma. 
CT2. Organitzar i gestionar la planificació del temps. 
CT7. Comunicar i defensar un projecte oralment. 
CT11. Treballar en equip. 
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6.- Continguts de l’assignatura 

 

Propòsits i realitats en el món del treball 

Introducció. Cronologia. Llibertat d'indústria i de comerç. Desaparició dels gremis. Dogma 
liberal i legislació de treball. Representació professional. 

El tractament legal de les associacions sindicals. Societats de socors mutus (1839), Codi 
Penal de 1848, Constitució de 1869, Codi Penal de 1870, Constitució de 1876. Conflicte 
col·lectiu, reconeixement constitucional del drets de reunió "pacifica" i de reunió "legítima".  

La qüestió social i la reforma social. La llei Benot (1873). La llei dels treballs perillosos dels 
nens (1878). 
 
Societat burgesa i Estat liberal, 1880-1914 

Intervencionisme estatal. Congrés Sociològic de València. Comissió de Reformes Socials. 
Comissions Provincials i Locals de Reformes Socials. Intervencionisme, qüestionari, estudi, 
documentació i informació com a precedent de l'acció estatal normativa. 
 
Representació professional. Llei General d´Associacions (1887). La regulació general del 
treball assalariat: els arrendataris de serveis del Codi Civil (1889). La normativa especials 
dels auxiliars del comerciant i la seva regulació en el Codi de Comerç (1885) Contracte de 
treball. 
 
Les lleis "Dato": Llei d'accidents de treball  i llei de dones i nens. Inspecció i vigilància dels 
llocs de treball. 
 
Institut del Treball de Canalejas (1902). Institut de Reformes Socials (1903). Llei de 
descans dominical (1904). Reglament sobre Inspecció de Treball (1906). El paper de les 
Juntes Provincials i Locals de reformes socials. Inspecció de treball. 

Institut Nacional de Previsió (1908) Assegurança social. Conflicte col·lectiu. Els intents de 
normalització dels conflictes col·lectius de treball: les lleis de Maura. Tribunals industrials. 
Competències i característiques (1908, 1912). Procés de treball. La llei de la cadira (1912). 

Creixement i consolidació de la legislació de treball. La crisi de 1917 a 1923 

Les fórmules paritàries catalanes: la Comissió de Treball de Catalunya (1919) Vaga de La 
Canadenca, locaut de Barcelona i la Comissió Mixta del Treball en el Comerç de Barcelona 
(1920).La llei de jornada màxima en tots els treballs (1919). Comitès paritaris (1922) 
Representació professional. 

La Dictadura de Primo de Rivera. Codi de treball (1926) Contracte de treball, contracte 
d'aprenentatge, accidents de treball i tribunals industrials. Organització Corporativa 
Nacional (1926) Convenis col·lectius. Codi Penal de 1928. Conflictes col·lectius.  Sindicats, 
convenis i conflictes col·lectius al règim corporatiu. 
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II República: transformació de la legislació del treball en dret del treball 

La constitucionalització dels drets socials. Transformació de la legislació de treball en dret 
del treball.  Contracte de treball. La llei de contracte de treball de 1931. Innovacions. Vies 
per la negociació col·lectiva de condicions de treball. Representació professional. Entre els 
organismes paritaris i les associacions professionals. Jurats Mixtes (bases de treball). 
Associacions Professionals (1932). Assegurança social. 

La regulació jurídica del mercat de treball. L'atur. Oficines de col·locació obrera. EIs jurats 
mixtes successors dels Comitès paritaris.  
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7.- Metodologia docent i activitats formatives 
 
 
El centre del procés d’aprenentatge és el treball de l’estudiant, qui aprèn treballant, essent la missió 
del professorat ajudar-lo en aquesta tasca (1) subministrant-li informació i mostrant-li les fonts on es 
pot aconseguir (2) dirigint els seus passos de manera que el procés d’aprenentatge pugui realitzar-
se eficaçment. D’acord amb aquestes idees, i d’acord amb els objectius de l’assignatura, el 
desenvolupament del curs es basa en les següents activitats, que es divideixen en tres grans grups: 
 
Classes magistrals: on l’estudiant assoleix les bases conceptuals de la matèria així com la 
contextualització dels fets assistint a les classes magistrals i completant-les amb l’estudi personal 
dels temes explicats.  
 
Les classes magistrals són les activitats en les quals s’exigeix menys interactivitat a l’estudiant: 
estan concebudes com un mètode fonamentalment unidireccional de transmissió de coneixements 
del professor a l’alumne.  
 
Classes pràctiques: on l’estudiant analitza juntament amb el professor documents, legislació, etc. 
per tal de comprendre críticament allò que s’explica a les classes teòriques.  
 
Presentació de treballs: on l’estudiant (per grups) exposa a l’aula les conclusions d’un treball de 
recerca temàtic a escollir dins del programa de l’assignatura i presenta individualment i periòdica 
treballs per escrit realitzats fora de l’aula. 
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TIPUS 
D’ACTIVITAT ACTIVITAT ECTS RESULTATS D’APRENENTATGE 

 
 
Dirigides 
(a l’aula) 

   

 Exposició professors  CE1.2, CE2.2, CE15.3 
 Exposicions estudiants  CE 2.2, CT7, CT1, CE15.1, CE15.3  
 Debats  CE 2.2, CT7, CT1, CE15.1, CE15.3 
 Treballs en grup   CE 2.2, CT7, CT1, CE15.1, CE15.3 
 Proves   
Total 30%   
 
Supervisades 
(fora de l’aula) 

   

 Documentació i bibliografia  CE1.2, CE2.2, CE15.3, CT1, CT2, 
 Lectura orientades  CE15.3 
 Treballs individuals  CT1, CT2, CT11 
 Treballs en equip  CT7, CT1 
 Tutories individuals i col·lectives   
Total 15%   
 
Autònomes 
(fora de l’aula) 

   

 Estudi personal  CE1.2, CE15.1, CE15.3, CT1, CT2 
 Organització materials  CE15.1, CE15.3, CT2 
 Preparació exàmens  CE15.1, CE15.3, CT2 
 Cerca d’informació  CE15.1, CE15.3, CT1 
Total 50%   
 
Avaluació    

Total 5%  Totes 
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8.- Avaluació 
 
L’avaluació es realitza al llarg del curs, en part en grup  i en part individualment.  
 
 

1. AVALUACIÓ EN GRUP 
 
S’avalua el treball realitzat en grup i l’assoliment de les competències CE1.2, CT6, CT7, CT11. 
 
Per fer aquesta avaluació es compta amb: 
 

1) La documentació lliurada pels estudiants del seu treball pràctic -dossier-. 
2) Les defenses dels treballs a les que es convocarà als alumnes -controls-. 
 

El pes és del 50% de cadascun dels punts. 
 
La qualificació obtinguda representa un 30% de la nota final de l’assignatura, però és necessari 
obtenir una qualificació com a mínim de 4 sobre 10 per aprovar l’assignatura.  
 

2. AVALUACIÓ INDIVIDUAL 
 

S’avaluen els coneixements conceptuals i teòrics de la matèria assolits per l’alumne, així com la 
seva capacitat d’anàlisi i de raonament crític. 
 
L’avaluació individual es porta a terme mitjançant: 
1) 2 proves escrites que es realitzen al llarg del curs, en horari de classe, i en les dates 
especificades, i 
 
2) una prova de maduresa final. Els alumnes que hagin assolit una qualificació igual o superior a 7 
no estan obligats a fer la prova de maduresa final.  
 
La qualificació de l’avaluació individual és el promig ponderat de les 2 proves (50% i 50% 
cadascuna), sempre i quan s’hagi obtingut una qualificació igual o superior 4,5. En el cas que no 
s’obtingui la  nota, l’estudiant pot fer la prova de maduresa final.  
 
La qualificació obtinguda a l’avaluació individual representa un 70% de la nota final de l’assignatura, 
però és necessari obtenir una qualificació com a mínim de 4,5 sobre 10 per aprovar l’assignatura. 
 
Els no-presentats: 
 
Els estudiants que iniciïn el procés d’avaluació continuada esgoten la convocatòria i tindran una nota 
final d’aprovat o suspès de l’assignatura, en cap cas de no presentat. L’excepció és que només 
s’hagi presentat a una de les dues proves individuals, en aquest cas, la nota és no-presentat.  
 
Casos especials: 
 

1. En els cassos en els que l’estudiant no pugui assistir a les proves escrites, i degudament 
justificat, la coordinadora de l’assignatura establirà els mecanismes de recuperació. 
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9- Bibliografia i enllaços web 
 

 
Bibliografia bàsica: 
 
DE LA VILLA GIL, Luis Enrique, La formación histórica del derecho español del trabajo, Granada, 
Comares, 2003.  
 
ESPUNY TOMÁS, Maria Jesús, El derecho del trabajo en la historia (www.upf.edu/iuslabor) 
 
MARTÍN VALVERDE, Antonio, “La formación del Derecho del Trabajo en España”, en AA.VV, La 
legislación social en la historia de España. De la revolución liberal a 1936, Madrid, Congreso de los 
Diputados, 1987, pp. XIII-CXIV.  
 
MONTOYA MELGAR, Alfredo, Ideología y lenguaje en las leyes laborales de España (1873-1978), 
Madrid, Civitas, 1992.  
 
Enllaços web: 
 
Aula virtual de l’Autònoma Interactiva: https://cv2008.uab.cat 
 

 
 
 

http://www.upf.edu/iuslabor
http://www.upf.edu/iuslabor
http://www.upf.edu/iuslabor
http://www.upf.edu/iuslabor
http://www.upf.edu/iuslabor
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10.- Programació de l’assignatura 
 
ACTIVITATS D’APRENENTATGE 
 

TIPUS ACTIVITAT LLOC, DATA MATERIAL RESULTATS D’APRENENTATGE 
Classes magistrals 
 
 

Classes magistrals Dijous,  
10.45-12.15 
17.45-19.15 
Divendres,  
10.45-12.15 
17.45-19.15 
 

Consultar material docent:classes teòriques  

Tutories  Tutories  Consultar horaris Consultar material docent: horaris tutories  
Presentació de pràctiques Pràctica 1 2-10-09 Consultar material docent: pràctiques  
Presentació de pràctiques Pràctica 2 23-10-09 Consultar material docent: pràctiques  
Presentació de pràctiques Pràctica 3 13-11-09 Consultar material docent: pràctiques   
Presentació de pràctiques Pràctica 4 4-12-09 Consultar material docent: pràctiques  
Presentació de pràctiques Pràctica 5 18-12-09 Consultar material docent: pràctiques  
Avaluació GRUPAL Control 1(15% classe) 23-10-09 Treball grupal (consultar material docent)  
Avaluació GRUPAL Control 2 (15% classe) 13-11-09 Treball grupal (consultar material docent)  
Avaluació GRUPAL Control 3 (15% classe) 27-11-09 Treball grupal (consultar material docent)  
Avaluació GRUPAL Control 4 (15% classe) 4-12-09 Treball grupal (consultar material docent)  
Avaluació GRUPAL Control 5 (15% classe) 18-12-09 Treball grupal (consultar material docent)  
Avaluació INDIVIDUAL Prova 1 6-11-09   
Avaluació INDIVIDUAL Prova 2 8-1-10   
Avaluació  Prova de maduresa final 22-1-10   
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LLIURAMENTS 
 

TIPUS ACTIVITAT DATA MATERIAL RESULTATS D’APRENENTATGE 
Presentació de 
pràctiques 

Pràctica 1 2-10-09 Consultar material docent: 
pràctiques 

 

Presentació de 
pràctiques 

Pràctica 2 23-10-09 Consultar material docent: 
pràctiques 

 

Presentació de 
pràctiques 

Pràctica 3 13-11-09 Consultar material docent: 
pràctiques  

 

Presentació de 
pràctiques 

Pràctica 4 4-12-09 Consultar material docent: 
pràctiques 

 

Presentació de 
pràctiques 

Pràctica 5 18-12-09 Consultar material docent: 
pràctiques 
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