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Presentació:
L'objectiu de l'assignatura és assolir un coneixement bàsic de l’evolució social i
política des de la Revolució Industrial, i dels moviments socials, així com també
permetre l'estudi del sistema de producció capitalista, dels moviments socials,
de les doctrines socials, i del naixement de l’Estat social.
La metodologia a seguir combinarà les explicacions teòriques amb el comentari
i estudi pràctic de textos adients a cada tema.
TEMARI
Tema 1. Introducció.
La Història social i política contemporània: mètode i objecte. La consideració
moral i social del treball, dels modes i relacions de producció amb anterioritat a
l’època contemporània.
Tema 2. La revolució francesa. De les revolucions burgeses a les revolucions
obreres.
La transició de l’Antic Règim a l’Estat liberal: del feudalisme al capitalisme. La
revolució francesa. Revolucions burgeses, revolució industrial i revolucions
obreres.
Tema 3. La propietat del Treball i del Capital i la seva gestió.
La concepció contemporània del treball i de les relacions laborals. La formació
del proletariat com a classe social propietària del treball a l’Estat liberal. La
formació de la burgesia com a propietària del capital a l’Estat liberal.
Tema 4.- La concreció jurídica de les relacions socials.
La regulació del treball. La "qüestió social". La
intervencionisme estatal i regulació paccionada.

legislació

laboral:

Tema 5. La resposta teòrica: les doctrines socials.
Els precedents del socialisme. El socialisme utòpic. El socialisme científic. El
comunisme i la socialdemocràcia. La doctrina social de l’església catòlica.

Tema 6. Moviments socials i conflictes socio-laborals.
Els precedents de l’activitat sindical i l’inici de l’associacionisme obrer a Europa.
Les internacionals obreres. L’acció social de l’església catòlica. El nou
sindicalisme i les relacions laborals. Constitucions i drets socials.
Tema 7. La resposta política: la recepció i materialitzacions polítiques de les
doctrines socials.
Materialitzacions revolucionàries: Les revolucions de 1848. La comuna francesa
de 1871. La revolució russa de 1917 i la construcció d’un model alternatiu.
Alemanya i la República de Weimar. Els EE.UU i la política del “New Deal”.
Els fronts populars : França i Espanya. La política social internacional: la OIT.
Tema 8. L’Estat social
Aspectes polítics: la Segona Guerra Mundial; Política de blocs i Guerra freda;
Descolonització i subdesenvolupament. La transformació de l’Estat liberal en
l’Estat social. Teoria de l’Estat social. La consolidació i generalització europea
de l’Estat social. Teories justificatives i teories crítiques.
Tema 9.- Aproximació a la legislació laboral contemporània a Espanya.
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CRITERIS D’AVALUACIÓ:
Examen final, que constarà de diferents parts per tal d’avaluar els coneixements
teòrics i pràctics assolits en relació al programa de l’assignatura.

