APLICATIU
GUIA DOCENT
PROVISIONAL
Història dels Moviments Socials a l’època contemporània

1. Dades de l’assignatura
Nom de l’assignatura

Hª Moviments Socials a l’Epoca Contemporània

Codi

100365

Crèdits ECTS

6 ECTS

Curs i període en el que
s’imparteix

4rt curs

Horari

(link a la pàgina web del centre o titulació)
Facultat Filosofía i Lletres

Lloc on s’imparteix
Llengües

Català

Professor/a de contacte
Nom professor/a
Departament
Universitat/Institució
Despatx
Telèfon (*)
e-mail
Horari d’atenció

José Luis Martín Ramos
Hª Moderna i Cont.
UAB
B7-1126
93 5868161
Josep.martin@uab.cat
1er semestre: dm i dj 10-11.30 hores

2. Equip docent
Nom professor/a

J. L. Martín Ramos

Departament

Hª Moderna i Cont.

Universitat/Institució

UAB

Despatx
Telèfon (*)
e-mail
Horari de tutories
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Nom professor/a
Departament
Universitat/Institució
Despatx
Telèfon (*)
e-mail
Horari de tutories

3.- Prerequisits

No se n’han previst

4.- Contextualització i objectius formatius de l’assignatura

L’assignatura pretén facilitar als alumnes instruments i recursos adequats per tal de poder assolir un
coneixement especialitzat sobre els moviments socials contemporanis, i singularment sobre el
moviment obrer a la primera meitat del Segle XX. En aquest sentit té un objectiu complementari amb
d’altres assignatures situades cronològicament des de l’esclat de la Gran Guerra fins a la Guerra Freda.
En el desenvolupament de l’assignatura, és tindrà en compte la diversitat d’interpretacions i els debats
historiogràfics més rellevants; sense oblidar la necessitat de que l’alumne consolidi un mínim
coneixement factual i concret de les situacions i les principals institucions polítiques i socials en
ambdues èpoques.
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5.- Competències i resultats d’aprenentatge de l’assignatura

Competències específiques

Resultats d’aprenentatge

Competències transversals

Competències generals

CE3. Identificar les principals tendències historiogràfiques i
analitzar críticament les seves aportacions.
CE4. Aplicar els principals mètodes, tècniques i instruments d’
anàlisi historiogràfica.

-CE3.2. Identificar els conceptes històrics clau de la societat
espanyola actual.
-CE4.5. Identificar i utilitzar de manera apropiada fonts d’
informació per a la investigació històrica de l’ Espanya
Contemporània.

CT1. Desenvolupar la capacitat de anàlisis i síntesis.
CT3. Comunicar oralment i per escrit en llengua pròpia.
CT13. Raonar críticament.

CG2 Desenvolupar estratègies d’aprenentatge autònom.
CG3 Respectar la diversitat i pluralitat d’idees, persones i
situacions.

6.- Continguts de l’assignatura
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1. Característiques generals de l’obrerisme polític abans de la Primera Guerra Mundial
2. El cicle revolucionari (1917-1920). Naixement de la Internacional Comunista
3. Els projectes estratègics del moviment obrer als anys vint, la ressaca del cicle
revolucionari. La socialdemocràcia al poder.
4. La crisi dels trenta i la resposta al feixisme. Socialdemocràcia i “planisme”. Comunisme i
Front Popular.
5. El moviment obrer a Espanya durant la Segona República (1931-1939).
6. La resistència antifeixista com a moviment social nacional i popular (1939-1948)
7. Reflexió final : El moviment obrer entre la guerra freda i el neocapitalisme.

7.- Metodologia docent i activitats formatives
La metodologia docent i les activitats formatives contemplaran aspectes diversos, en la part i
proporció que consideri adequada el professor. Per exemple:
Assistència a classes teòriques dirigides per el professor.
Assistència a sessions de seminaris i pràctiques dirigides per el professor.
Lectura comprensiva de textos.
Aprenentatge d’estratègies de recerca d’informació.
Realització de ressenyes, treballs i comentaris analítics.
Preparació de presentacions orals.
Estudi personal.

TIPUS D’ACTIVITAT

ACTIVITAT

HORES

RESULTATS D’APRENENTATGE

Dirigides
Classes teòriques
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Identificació d’ alguns conceptes
històrics clau, en la interpretació del
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moviment obrer
Identificar i utilitzar de manera apropiada
fonts d’informació per a la investigació
històrica del moviment obrer
Desenvolupar la capacitat d’anàlisi i
síntesi.
Raonar críticament.
Organitzar i presentar públicament els
principals conceptes historiogràfics.
Seminaris i pràctiques dirigides

6

Resoldre problemes.
Coordinar el treball interdisciplinar amb
d’altres equips.

Supervisades
Tutories

15

Treballar en equip, tot assegurant la
compatibilització de les diverses
aportacions.
Resoldre problemes.
Identificar alguns conceptes històrics
clau, en la interprtació de la hist`ria del
moviment obrer

Exercicis pautats d’aprenentatge

7,5

Identificar i utilitzar de manera apropiada
fonts d’informació per a la investigació
històrica del moviment obrer
Desenvolupar la capacitat d’anàlisi i
síntesi.
Raonar críticament.

Autònomes
Resoldre problemes.
Estudi personal

Lectura de textos. Redacció de
treballs. Preparació de comentaris
orals i seminaris. Recerca de
informació bibliogràfica
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30

Desenvolupar la capacitat d’anàlisi i
síntesi.
Raonar críticament.
Desenvolupar la capacitat d’anàlisi i
síntesi.
.
Comunicar oralment i per escrit en la
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llengua pròpia.
Resoldre problemes.
Treballar en equip, tot assegurant la
compatibilització de les diverses
aportacions.
Raonar críticament.

8.- Avaluació
Conforme al dictat en la Memòria del Grau, aprovada, l’assignatura s’avaluarà contemplant els punts següents:
a) Proves escrites (tant parcials com finals), amb nota acumulada que signifiqui fins un 70 % del total de la
qualificació màxima a obtenir;
b) Treballs, ressenyes, resums, comentaris d’anàlisi de textos i altres documents (quadres estadístics, gràfics,
mapes, imatges, etc.) i / o preparació de comentaris orals i intervencions de seminari, amb nota acumulada que
signifiqui fins un 20 % de la qualificació màxima;
c) Exposicions i comentaris orals en les sessions de seminaris de discussió i debat, , amb nota acumulada que
signifiqui fins un 10 % de la qualificació màxima;
En el seu conjunt, per a superar l’assignatura l’alumne haurà d’obtenir la qualificació de 5 sobre 10. D’altra
banda, cada professor podrà marcar, si ho creu útil, uns mínims a assolir en cadascun dels ítems a), b) i c) aquí
contemplats.
Advertiments:
Només es reavaluaran les activitats d’avaluació realitzades. Es considerarà com a “no presentat” l’alumne que
hagi fet menys del 40% del total de l’avaluació.
La còpia de fonts escrites (internet, llibres, treballs, etc.) suposa un zero en la qualificació de l'exercici i que
l'alumne perdi la convocatòria del total de l'assignatura.
L’alumnat tindrà dret a revisar els resultats de les proves realitzades. El professorat establirà oportunament els
mecanismes per fer-ho.
Es tindran en compte els casos particulars, degudament justificats, que rebran el corresponent tractament
específic.

ACTIVITATS D’AVALUACIÓ

Proves escrites parcials; lliurament d’un treball;
presentacions orals
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HORES

7,5

RESULTATS D’APRENENTATGE
-Identificar els problemes clau de
l’estudi de l’Història del Moviment
Obrer
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-Llegir i interpretar textos
historiogràfics o documents originals i
transcriure, resumir i catalogar la
informació generada en l’època objecte
d’estudi.
-Identificar i utilitzar fonts
d’informació per a la investigació
històrica sobre la matèria i època
estudiades.
-Aprendre de forma autònoma.

9- Bibliografia i enllaços web

I.
1.1.
Droz, J., Historia general del socialismo, vols. 229, 230, 236, Destinolibro, Destino
Eley, G., Un mundo que ganar. Historia de la izquierda en Europa. Crítica
Sassoon, D., Cien años de socialismo Edhasa

1.2
Agosti A., Bandiere rosse: un profilo storico dei comunismi europe, Editori Riuniti
Claudín, F., La crisis del movimiento comunista intemacional Ruedo Ibérico
Teló , M. La socialdemocrazia europea nella crisi degli anni trenta Franco Angeli

II
2.1
Casanova, J, De la calle al frente. El anarcosindicalismo en España, 1931-1939 Critica
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Castillo, S. (dir); Martín Ramos, JL; Bizcarrondo, M.; Gabriel, P. Historia de la UGT, vols.
1,2,3,4, Madrid, Siglo XXI
Elorza, A, Bizcarrondo, M., Queridos camaradas. La Internacional comunista y España '
1939) Planeta
Graham, H. El PSOE en la guerra civil. Poder, crisis y derrota ( 1936-1939), Debate, Barcelona
Juliá, S., Los socialistas en la política española

Martín Ramos, J.L., (apéndice del libro de D. Sasson, "El socialismo español")
Meaker, G. La izquierda revolucionaria en España (1914-1923) Barcelona, Ariel

2.2
Ballester, D. Els anys de la guerra. La UGT de Catalunya (1936-1939) Columna
Bonamusa, F., Andreu Nin y el movimiento comunista en España (1931-1937) Anagrama
Casanova, J. República y Guerra Civil, Barcelona/Madrid, Crítica/Marcial Pons [Vol. 8, de
la Historia de España, dirigida per J. Fontana i R. Villares]
Durgan, A, B.O.C. (1930-1936) Laertes
Martín Ramos, JL., La reraguarda en guerra. Catalunya, 1936-1937. L’Avenç
Vega, E., Entre revolució i reforma. La CNT a Catalunya (1930-1936) Pagés editors
Monjo, A.Militants. Participació i democràcia a la CNT als anys trenta. Laertes
2.3
Casanova, J. , República y guerra civil, Crítica-Marcial Pons,
Viñas, Ángel [Trilogia sobre la guerra civil] Crítica, Barcelona
Viñas, Ángel, (ed.) En el combate por la historia. La República, la guerra civil y el
franquismo., Pasado&Presente
III

15/05/2009

9

3.1
Dreyfus, F-G, Histoire de la Résistance, Editions de Fallois, Le livre de poche.
Muracciole, J-F., Histoire de la résistance en France PUF. Que sais-je?
Peli, S., La Resistenza in Italia. Storia e critica Einaudi
3.2
Heine, H., La oposición política al franquismo. 1939-1952 Crítica
Herrerin, A, La CNT durante el franquismo Siglo XXI
Martín Ramos, J.L., Rojos contra Franco. Historia del PSUC, 1939-1947 Edhasa
Martín Ramos, J.L. Historia del socialismo español(1939-1977). Conjunto Editorial
Mateos, A., Exilio y clandestinidad: la reconstrucción de la UGT, 1939-1977. UNED
Morán, G. Grandeza y miseria del Partido Comunista de España. Planeta
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10.- Programació de l’assignatura

Vegeu els diversos documents al campus virtual de l’assignatura

ACTIVITATS D’APRENENTATGE
DATA/ES

ACTIVITAT

LLOC

MATERIAL

RESULTATS D’APRENENTATGE

LLIURAMENT

LLOC

MATERIAL

RESULTATS D’APRENENTATGE

LLIURAMENTS
DATA/ES

15/05/2009

11

15/05/2009

12

