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NOM  DATA 28  / 09 / 2015 

 

LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL 
 

Per a l’elaboració d’aquest treball podeu consultar: 

http://blogs.sapiens.cat/socialsenxarxa/categoria/historia/6-historia-contemporania/6-1-historia-
del-mon-contemporani/01-el-naixement-del-mon-industrial/ 

 

1) Factors impulsors de la industrialització 

 

1.1) Què significa el concepte Revolució Industrial ? 

1.2) La revolució demogràfica: a partir de les dades que trobareu en la taula numèrica sobre 

l’evolució de la població anglesa, dibuixeu en un full de paper quadriculat un gràfic de corbes. 

A l’eix (d’abscises) horitzontal situeu-hi els anys i a l’eix (d’ordenades) vertical, les unitats de 

natalitat i mortalitat, a un costat de l’eix, i les unitats de volum de població a l’altre. 

L’evolució de la població anglesa 

Anys Taxa de natalitat (% ) Taxa de mortalitat (% ) Població (milions) 

1730 37,5 37,9 5,75 

1740 39,1 38,5 5,85 

1750 40,1 35 6,23 

1760 39,4 31,6 6,5 

1770 37,1 31 6,99 

1780 39,3 31,9 7,2 

1790 39 30,1 8,32 

1800 38,2 27,1 9,6 

 

Comentari del gràfic 

 A) Presentació 

 * Tipus 

 - Quin nom té el gràfic representat ? 

 - Què representa cada eix ? 

http://blogs.sapiens.cat/socialsenxarxa/categoria/historia/6-historia-contemporania/6-1-historia-del-mon-contemporani/01-el-naixement-del-mon-industrial/
http://blogs.sapiens.cat/socialsenxarxa/categoria/historia/6-historia-contemporania/6-1-historia-del-mon-contemporani/01-el-naixement-del-mon-industrial/
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 - Quines són les variables representades ? 

 * Cronologia. Quin període comprèn ? 

 * Tema. De què tracta el gràfic ? 

B) Descripció i anàlisi 

 * Descripció de les variables. Quina tendència segueix cada corba ? Comenteu-ne els 

 màxims i els mínims. 

 * Relació entre les variables. Estableix semblances i diferències entre l’evolució de la 

 natalitat, la mortalitat i la població. 

C) Interpretació de les dades 

 * Context històric. Com s’anomena el canvi de tendència demogràfic que mostra el gràfic ? 

 * Causes. Quins factors van provocar aquest canvi de tendència ? Explica les causes de la 

 davallada de la mortalitat i l’augment de la natalitat. 

D) Conclusions 

 * Valoració. Com va contribuir el creixement demogràfic al desenvolupament de la 

 industrialització ? 

 

1.3) La revolució agrícola 

* Expliqueu en què va consistir el sistema Norfolk. 

* Què van ser les Enclosure Acts ? Quines conseqüències van tenir ? 

* Què va permetre aquesta revolució agrícola ? 

 

1.4) Expliqueu quines noves fonts d’energia es van utilitzar i la seva importància per a la 

revolució industrial. 

 

1.5) La revolució dels transports. Feu referència als canvis a l’Anglaterra del segle XVIII, a l’aparició 

del ferrocarril i als vaixells de vapor. 

 

1.6) Comenteu la següent afirmació: “Les millores en les infraestructures i en el transport van fer 

possible la consolidació d’una economia de mercat”. 
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2) Els nous tipus d’indústria 

 

2.1) Definiu els següents conceptes: mecanització (digueu, també, quines conseqüències va tenir) i 
sistema fabril. 

2.2) Expliqueu els canvis que va patir la indústria tèxtil cotonera. 

2.3) Quins canvis va patir la indústria siderometal·lúrigica ? 

 

3) Per què la industrialització va necessitar un sistema econòmic nou ? 

3.1) Definiu el concepte de liberalisme econòmic i expliqueu quins són els seus principis bàsics. 

3.2) Feu una definició de capitalisme. 

3.3) Quina diferència hi ha entre lliurecanvisme i proteccionisme ? 

3.4) Expliqueu què és una societat per accions ? Per què van ser un element essencial per al 
desenvolupament industrial ? 

 

4) La societat urbana: burgesos i obrers 

4.1) Expliqueu per què la industrialització va comportar el creixement de les ciutats i 

l’organització urbana en barris segregats. 

4.2) Expliqueu la nova organització de la societat apareguda amb la Revolució Industrial. 

4.3) Investigueu quina era la condició de les dones en aquesta nova societat industrial. 

 

 


