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Identificació de l'assignatura

Assignatura 20246 - Història Econòmica de les Societats Preindustrials
Crèdits 4,5 de presencials (112,5 hores) 1,5 de no presencials (37,5 hores) 6 de totals

(150 hores).
Grup Grup 1, 1S
Període d'impartició Primer semestre
Idioma d'impartició Català

Professors

Horari d'atenció als alumnes
Professor/a

Hora d'inici Hora de fi Dia Data d'inici Data de fi Despatx

16:00h 17:00h Dimecres 22/09/2014 06/02/2015 DB 224 Cita
prèvia per e-mailGonçal Artur López Nadal

glopez@uib.es 11:00h 12:00h Dimarts 09/02/2015 31/07/2015 cita prèvia
per e mail

Contextualització

Hom contempla la disciplina d´història Econòmica com aquella ciència social que séncarrega déxplicar les
transformacions econòmiques succeides al llarg dels temps. Com és bo de constatar, la major part dels canvis
han tingut lloc en els darrers dos-cent cinquanta anys. Això no presupossa que al temps precedents no es
donassin transformacions estructurals importants. La present assignatura te com objecte presentar, i explicar
l´evolucío de les estructures econòmques que es succeeixen des del naixament de les primeres societats, amb
les diferèncias socials implicites, i el sorgiment del món modern industrialitzat.

si bé d'entrada, les explicacions afecten la totalitat de les fromacions socials, ja gairebé des de la priemra
sessió ho mfarà especial incidència en el esdevingut dins el que podrien anomenar la noastra formació social,
es a dir, la que contempla el mon occidental europeu.

Requisits

Essencials
D'entrada no es demana cap requisit previ, pero sí tota predisposició per entendre el que implica tot canbvi
econòmic, amb les corresponents conseqüències dins els ambits polític, social, cultural i, mental. Per una
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altra bvanda, s´incidirà més en la volutat d'entendre el fenomen del canvi que la de saber acríticament noms
i dades.

Competències

Aquesta ssignatura s'enfoca amb l´objectou de que l estuidiant reflexioni sobre la natura i consequència dsel
canvi econòmic. No preten una altra cosa que forementar el raonament.

Específiques
* Entendre el canvi econòmic i explicar-ho entendre l´evolució històrica dels fenòmens econòmcs que

condueixen a la industrialtizació i al naixement de les societats modernes..

Bàsiques
* Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça

següent: http://estudis.uib.cat/ca/grau/comp_basiques/

Continguts

Història Econòmica de les Societats Preindustrials

(Programa)

INTRODUCCIO :

- Conceptes, objectius i finalitats . L'us de la història.
- Història i Història Econòmica.
- Evolució històrica i estructuració econòmica.
- Les transformacions econòmiques abans de la revolució Industrial .

I. TEORIA I ECONOMIA

I-1 L'APARICIO DE LES SOCIETATS AMB CLASSES.

Economies Primitives
-La primera transició.
- la Revolució del Neolític

I-2 ECONOMIES ESCLAVISTES

- Característiques generals.
- Anatomia del sistema
- La transició de l'esclavisme al feudalisme.

I-3 ECONOMIES FEUDALS

- Conceptes i interpretacions.
- Teoria econóimica del sistema feudal.
- Dinámica i disfuncionament : la primera crisi del feudalisme.

I-4 LA FORMACIO DEL CAPITALISME

http://estudis.uib.cat/ca/grau/comp_basiques/
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- La transició del feudalisme al capitalisme.
- Capital comercial i capital industrial.
- Els vespres de la Revolució Industrial.

II TRANSFORMACIONS ESTRUCTURALS A LES ECONOMIES AGRARIES .

II-1 LA POBLACIO EUROPEA (ss. XI-XVIII)

- Els Trends econòmics i l'evolució demogràfica.
- Estructruració productiva i limitacions de creixement.
- Manufactura i ruptura.

II.2 LA PRODUCCIO:

II.2.A). L'AGRICULTURA

- Vies de creixement agrari.
- La propietat de la terra.
- La sortida marginal : de les rendes al mercat.

II.2.B) LA MANUFACTURA

- Demanda i creixement productiu
- Formes d'organització laboral
- la crisi del s. XVII i les consequències en l'estructura productiva.

II.3 ELS INTERCANVIS

- La ciutat a l'Europa preindustrial
- La producció mercantil dins l'economia feudal.
- El comerç marítim : característiques estructurals
- Expansió ultramarina i desenvolupament del capital mercantil

III INDUSTRIALIZACIO I CAPITALISME.

Continguts temàtics
20246. Història Econòmica de les Societats Preindustrials

Es troba implicit en el programa abans descrit.

Metodologia docent

hom alternarà les esplicacions de caire general amb les que impliquin major participació de l´alumnat.

Activitats de treball presencial

Modalitat Nom Tip. agr. Descripció Hores

Classes teòriques Clases magistrals Grup gran (G) Exposició i debat. 112.5

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació
contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants
si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la
plataforma Campus Extens.
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Activitats de treball no presencial

Modalitat Nom Descripció Hores

Estudi i treball
autònom individual

Treball propi Presentació de treball individual

Comentar a una totoria

37.5

Riscs específics i mesures de protecció
Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut
dels alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

Clases magistrals

Modalitat Classes teòriques
Tècnica Proves de resposta breu (recuperable)
Descripció Exposició i debat.
Criteris d'avaluació Participació activa a clase.

Entrevista personal.

Percentatge de la qualificació final: 50%

Treball propi

Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Proves objectives (recuperable)
Descripció Presentació de treball individual Comentar a una totoria
Criteris d'avaluació Treball personal.

Entrevista a tutoria.

Percentatge de la qualificació final: 50%

Recursos, bibliografia i documentació complementària

A part del treball directe sobre els apunts personals elaborats pel professor López Nadal (pulbicats
parcialment al volum Historia Económica Mundial del Paleolítico a Intenet (M.I. BARBERO,
J.SABORIDO, R. BERENBLUM, G. LÓPEZ NADAL; G. OJEDA) Emecé, Buenos aires, 2007. s´ofereiran
articles i partds de llibres que tractin drectament sobre la matèria.

Bibliografia bàsica
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Alfons BARCELO Repreoducción económica y modos de producción. Ediciones del Serbal, Barcelona,
1981
Josep FONTANA. Introducció a l'estudi de la història . Ed. Crítica, Barcelona, 1997.
Rodney HILTON. "El feudalismo en Europa: problemas para el materialismo histórico", Debayts. , 21 (1987).
pp. 45-50.
John Eric HOBSBAWM "Introducción" a K. MARX, Formaciones económicas precapitalistas. Ediciones
Ciencia Nueva. Madrid, 1967.
David S. LANDES, La riqueza y la pobreza de las naciones. Crítica, Barcelona, 1999.
Peter KRIEDTE. Feudalismo tardío y capital mercantil. Ed. Crítica, Barcelona, 1982.

Bibliografia complementària

S'indicarà oportunament.

Altres recursos

Es farà tot el possible per treballar amb documentació: pel.lícules, documentals etc.
Es tindrà molt present l'aportació individual de l'alumnat sobre aquest tipus de material docent.


