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1. L’ASSIGNATURA EN EL CONJUNT DEL PLA D’ESTUDIS 
 
És una assignatura obligatòria d’universitat que permet a l’alumne situar la realitat present, on 
haurà de desenvolupar la seva activitat professional, des d’una perspectiva històrica. 
 
2. OBJECTIUS DE L’ASSIGNATURA 
 
L’objectiu fonamental és contribuir a que l’alumne copsi la realitat econòmica des d’una perspectiva 
històrica, és a dir, comprenent el caràcter dinàmic de totes les realitzacions de les societats 
humanes. Així mateix es vol insistir en l’anàlisi del tipus de societat i economia nascudes de les 
transformacions que coneixem com revolució industrial i desenvolupament del capitalisme. 
 
3. COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES DE L’ASSIGNATURA 
 
Els continguts són de dos tipus. Els teòrics serviran per entendre els principals resultats de la 
recerca en història econòmica, insistint en les diverses interpretacions sobre un mateix procés. Cal 
prestar atenció als diversos models teòrics elaborats. Cal comprendre les interaccions entre canvi 
econòmic i transformacions socials. El marc d’estudi serà preferentment europeu i de les àrees 
d’incidència d’Europa. 
 
Cal prestar atenció en les bases que han permès els resultats, tals com les dades estadístiques, els 
documents d’arxiu, les fonts iconogràfiques, i tota mena de documentació. 
 
 
4. CONTINGUTS 
 
I. INTRODUCCIÓ A LA HISTÒRIA ECONÒMICA 

1. La Història econòmica com a disciplina científica. Història, història econòmica i ciència 
social. 

 
II. LES SOCIETATS PREINDUSTRIALS EUROPEES I LA TRANSICIÓ CAP AL CAPITALISME 

2. L'antic règim demogràfic: trets característics i dinàmica històrica. 
3. Les transformacions dels sistemes agraris europeus. 
4. Industrialització abans de la industrialització: la protoindústria. 
5. L'expansió ultramarina i el desenvolupament dels intercanvis comercials desiguals. Els 

instruments monetaris i financers. 
6. La transició del feudalisme al capitalisme: estat de la qüestió. 
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III. EL DESENVOLUPAMENT DEL CAPITALISME INDUSTRIAL 
7. La revolució industrial a Gran Bretanya, 1780-1830. 
8. Les etapes de la industrialització europea. 
9. La industrialització als Estats Units i al Japó. 
10. Les relacions econòmiques internacionals durant el segle XIX. 
11. La segona revolució industrial. 

 
IV. EL SEGLE XX 

12. L'impacte econòmic de la Primera Guerra Mundial i les dificultats de la reconstrucció. 
L'evolució econòmica als anys vint. 

13. La gran depressió dels anys trenta. 
14. La revolució d'octubre i l'evolució econòmica de la URSS. 
15. Les conseqüències econòmiques de la Segona Guerra Mundial. 
16. Creixement econòmic i subdesenvolupament (1950-73). 
17. De la crisi dels anys setanta fins l’actualitat. 

 
5. ACTIVITATS QUE ES DESENVOLUPARAN EN L’ASSIGNATURA 
 
* No hi ha docència. 
* Lectura obligatòria: FELIU, G. i C. SUDRIÀ (2006 o edicions posteriors): Introducció a la 
història econòmica mundial, UB-UV. 

 
6. TEMPORALITZACIÓ DE LES ACTIVITATS 

 
----- 
 
7. AVALUACIÓ 
 
Examen final. 
 
8. MATERIALS 
 
* El llibre de lectura obligatòria. FELIU, G. i C. SUDRIÀ (2006): Introducció a la història 
econòmica mundial, UB-UV. 

*    L’anterior llibre inclou una bibliografia per consultar per als alumnes que vulguin ampliar.  


