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1. Introdución 
Descrición da unidade didáctica 

Esta unidade, denominada As transformacións económicas e sociais no século XIX, aborda 
os grandes cambios económicos e sociais que tiveron lugar en Europa co desenvolvemen-
to da Revolución Industrial, entre os anos 1780 e 1850. Mais isto non era máis que o co-
mezo: dúas novas revolucións desenvolvéronse nos séculos seguintes, modificando pro-
fundamente e dun xeito imparable a evolución económica das sociedades modernas. 

É por iso que na unidade didáctica se fará fincapé nas causas e nas consecuencias des-
tes profundos cambios económicos. 

Coñecementos previos  

Son importantes os abordados no bloque 1 deste módulo (Das sociedades prehistóricas á 

sociedade industrial”). Cumprirá facer fincapé nos antecedentes destes grandes cambios 
económicos. Deberanse repasar as unidades didácticas referentes aos sectores económicos 
da sociedade (bloque 2, unidade 3) e á demografía e poboación (bloque 1, unidade 2), para 
poder comprender os grandes cambios económicos e sociais acontecidos entre os séculos 
XVIII e XXI. 

Suxestións para a motivación e o estudo 

A importancia e a influencia da revolución industrial na historia moderna é de grande inte-
rese, non só pola transcendencia histórica dos cambios senón tamén pola importancia que 
teñen no noso modo de vida actual. É preciso afondar na análise das causas destes grandes 
cambios económicos para comprender os conflitos sociais, políticos e económicos das so-
ciedades modernas. 

Orientacións de temporalización 

Dedicaránselle a esta unidade didáctica o equivalente a 16 sesións ou horas; suxerimos 
que se lean con atención os contidos previos antes da realización das actividades propos-
tas. É moi conveniente realizar todas as actividades e, finalmente, dedicar dúas sesións á 
corrección e ao repaso desas actividades realizadas. 

Tamén suxerimos dedicar o equivalente a tres períodos lectivos para a realización do 
test de repaso da unidade didáctica, para a súa corrección e para a realización das activida-
des complementarias. 
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2. Secuencia de contidos e actividades 

2.1 Que foi a Revolución Industrial? 

Na segunda metade do século XVIII dáse en Inglaterra unha fonda transformación nas 
formas de traballo e na estrutura social; un cambio económico e social radical que dá orixe 
á sociedade capitalista e que se denomina Revolución Industrial. 

2.1.1 Antecedentes 

O Antigo Réxime é considerado un período de transición entre o feudalismo medieval e o 
capitalismo moderno. Durante ese período a agricultura era a principal actividade econó-
mica, da que dependía a escasa actividade artesanal. As actividades económicas apenas es-
taban mecanizadas e a división do traballo estaba pouco desenvolvida. Entre as activida-
des artesanais podían distinguirse varios tipos:: 

� Industria artesanal nas cidades: actividades gremiais nas que aínda non funcionaban as 
ideas de beneficio e competencia. 

� Industria doméstica rural (relacionada coa agricultura): o comerciante entregaba aos 
labregos a materia prima, que estes elaboraban nas súas casas e cobraban en función do 
número de pezas realizadas. As máis importantes eran as téxtiles. 

� Manufacturas reais (Reais Fábricas): por primeira vez os obreiros xúntanse en edifi-
cios específicos para fabricar produtos elaborados, organizándose nun sistema seme-
llante ao das fábricas, mais con escasas máquinas e cunha produción non dirixida ao 
mercado senón a abastecer os pazos reais e da alta nobreza (espellos, tapices, lámpadas, 
mobles, louza...). Son pouco rendibles e supoñen unha carga para o Estado. 

A esta escasa industria engadíase un case inexistente mercado nacional, que soportaba 
grandes atrancos, como os seguintes: 

� Existencia de alfándegas interiores: entre rexións ou territorios do mesmo país. 

� Escaso ou nulo poder adquisitivo da maior parte da poboación. 

� Poucos e lentos transportes terrestres para o movemento das mercadorías e das persoas. 
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Actividades propostas 

S1. En 1775, prohibiuse en España a importación de artigos de ferro para favorecer 
as ferrarías do País Vasco e de Navarra. Un exemplo desta política foi a crea-
ción da Real Fábrica de Orbaiceta. Lea e analice o seguinte documento: 

“...determinouse construíla, segundo o informe “nun lugar baixo, con auga abondo que lle faciliten dúas canles, 
unha para transportar a leña e o outra para o movemento das máquinas... está poboado de montes para o 
abasto de carbóns e subsistencia dun forno permanente... e ademais, os termos de Valcarnos e San Xoán de 
Pé de Porto posúen minerais de moi boa calidade... sendo o seu territorio rico en pedra, cal, area, terras aptas 
para facer moldes”. 
A fábrica planificouse como unha sucesión de edificios dispostos en forma de aliñamentos paralelos, nos que se 
teñen en conta non só o sector de produción, é dicir, a fábrica, senón tamén a residencia e os servizos de apro-
visionamento, de defensa e espirituais. 
Tratábase, en realidade, dun alto forno duns sete metros de alto. A súa forma era bitroncocónica e funcionaba 
con carbón vexetal; ao ser máis alto e ter un sistema de aire insuflado por dous potentes foles, a súa tempera-
tura era moi superior e provocaba a fusión do mineral transformándoo en líquido. Isto é o que chamamos ferro 
“coado” ou fundido. A enerxía que movía os foles proviña dunha roda que facía xirar a auga dunha canle.” 

Proxecto Didáctico Quirón. Ediciones de la Torre. Grupo 13-16. Fotos MRP 

   

� Coa axuda dun dicionario ou internet, defina os termos marcados en negra: mi-

nerais, alto forno, carbón vexetal e ferro coado ou fundido. 

� Que características ten o lugar elixido para situar a Real Fábrica de Orbaiceta. 

� Describa as tres imaxes que ilustran o documento. 
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2.1.2 Características da Revolución Industrial. Orixe e f actores que a 
explican 

Desde finais do século XVIII e comezos do XIX, primeiro en Gran Bretaña e despois no 
continente, abriuse paso un novo sistema de produción: o sistema industrial. Este novo sis-
tema baseábase en tres aspectos fundamentais: división do traballo, uso de máquinas efi-
caces e aproveitamento de novas fontes de enerxía. Mais a Revolución Industrial non é só 
a aparición da actividade industrial e do sistema fabril. Foi unha transformación total na 
sociedade que influíu en todos os eidos da vida. Foi un proceso lento e imparable, é dicir, 
un cambio constante e de crecemento continuo. No entanto, por que se produciu a Revolu-
ción Industrial na Gran Bretaña de fins do século XVIII? Deuse a combinación de diver-
sos factores que explica o seu desenvolvemento: 

� Estabilidade política en Gran Bretaña, cunha monarquía liberal consolidada que lles 
permitiu ficar á marxe das revolucións liberais vividas no resto de Europa e América. 

� Abundancia de capitais, procedentes do intercambio comercial británico con outros 
continentes. O té, o tabaco ou o tráfico de escravos creara grandes fortunas (comercian-
tes e banqueiros) que lle proporcionaban á metrópole grande variedade de materias 
primas e abundante man de obra. 

� Aumento da poboación, debido á redución das epidemias no século XVIII, ao que se lle 
engadiu o desenvolvemento da agricultura, que permitiu unha mellor alimentación e un 
descenso da mortalidade. 

� Melloras no eido da agricultura: 

– Aumento da produción, que 
permitiu alimentar un maior 
número de persoas. 

– Melloras técnicas que reduci-
ron o número de campesiños 
que se precisaban para as tare-
fas agrícolas. 

– Estas novas técnicas precisa-
ban metais para a fabricación 
de maquinaria, o que favore-
ceu o desenvolvemento da in-
dustria siderometalúrxica. 

� Desenvolvemento tecnolóxico: o 
aumento na demanda de maqui-
naria no sector téxtil favoreceu a 
aparición de sinxelos inventos, ao 
principio construídos en madeira 
por artesáns ou persoas sen prepa-
ración axeitada. 

� Melloras no transporte, favorecidas pola aparición de novos inventos, que permitiu 
transportar maior cantidade de produtos, a longas distancias e en menos tempo. 

� Abundancia de ferro (montes Peninos) e carbón (Inglaterra, Gales e Escocia). 

� A insularidade de Gran Bretaña proporciónalle moitos portos, que facilitan o comercio 
insular e internacional. A construción de canles en ríos navegables favorece tamén o 
desenvolvemento do mercado, importante para poder facer futuros investimentos. 
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Tomando como exemplo as fábricas de tecidos da rexión de Lacanshire, podemos com-
probar a interacción de todos estes factores. Nesta zona, próxima a Liverpool, estaban ins-
taladas compañías que transportaban a América escravos e tecidos, e importaban algodón. 

O proceso de transformación do algodón tiña dúas fases: a fiadura e a tecedura. A fia-
dura era máis lenta, e por iso os esforzos se dirixiron primeiro a mecanizar ese proceso. Os 
primeiros inventos foron as fiadoras mecánicas, entre 1764 e 1767. 

Mais para mover estes enxeños mecánicos precisábase unha nova fonte de enerxía que 
fose máis eficaz que a de tracción animal ou a hidráulica. Este problema resolveuse co 
perfeccionamento da máquina de vapor de James Watt, que se aplicou ás fábricas téxtiles 
desde 1785. Esta máquina utilizaba a presión do vapor de auga para producir unha forza 
motriz que se transmitía despois a toda a fábrica mediante un sistema de barras e correas. 
 

Cada traballador especializábase nun aspecto concreto do proceso de produción, é dicir, 
nunha tarefa concreta. Uns traballadores atendían a máquina de vapor, outros transporta-
ban a la, outros preparábana, outros atendían a máquina de fiar, etc. É o que se coñece 
como división do traballo, base do sistema de traballo industrial. Rompíase así a organiza-
ción ancestral propia dos artesáns e mesmo das manufacturas, na que o traballador desen-
volvía el só toda a fabricación do obxecto, desde o principio ao final. 

O desenvolvemento de novos enxeños mecánicos para a industria e o transporte foi im-
parable. En 1789 deseñáronse os primeiros teares mecánicos e desde 1807 a máquina de 
vapor aplicouse á navegación e ao ferrocarril. A partir de 1840 producíronse importantes 
innovacións no proceso de transformación do ferro. A demanda deste metal medrou espec-
tacularmente, pois eran necesario para a fabricación de todo tipo de máquinas e para o fe-
rrocarril. A modernización dos grandes fornos siderúrxicos (onde se fundía o mineral de 
ferro) esixía grandes cantidades de carbón, o que provocou un aumento e unha moderniza-
ción das catividades nas concas hulleiras. 

A aplicación do sistema industrial permitiu fabricar máis cantidade de bens a un prezo 
menor, o que favoreceu o consumo e o crecemento económico xeral. 
 

Actividades propostas 

S2. Observe o mapa no que se reflicten as industrias tradicionais e modernas de In-
glaterra e logo conteste ás seguintes cuestións. 

� Cales son os límites xeográficos de Gran Bretaña? 

� Cite o nome de cinco enclaves onde se concentraba a industria tradicional in-
glesa. 

� Cite cinco enclaves de industria moderna. 

� Que materias primas se traballaban na industria téxtil inglesa? 

� Onde se situaban os centros industriais británicos? 

� Sitúe no mapa os montes Peninos e localice Escocia, País de Gales e Inglaterra. 
Cal é a súa importancia industrial? 
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2.1.3 Consecuencias da Revolución Industrial 

A Revolución supuxo grandes cambios económicos, sociais e políticos. Transformou o 
modo de vida da humanidade. Entre as principais consecuencias destacan as seguintes. 

C
on
se
cu
en
ci
as
 s
oc
ia
is
 

���� Pásase do mundo rural ao urbano, cun proceso de abandono progresivo do campo. Aumenta a importancia 
das cidades, convertidas en centros industriais. Nalgunhas o crecemento foi rápido, desordenado e sen crite-
rio, grazas ao pulo da burguesía. Nas súas periferias xorden barrios obreiros arredor das fábricas, formados 
por barracóns, etc. 

���� Modifícase a estrutura profesional: pulo da burguesía e nacemento dunha masiva clase traballadora (o prole-
tariado fabril). Mulleres e nenos comezan a traballar fóra do fogar. 

���� Agudízase os problemas dos obreiros e as desigualdades sociais (incremento do luxo e a riqueza da bur-
guesía, fronte á pobreza e a indixencia das masas traballadoras). 

���� Aparecen doutrinas sociais que pretenden dar solucións aos seus problemas (socialismo, socialismo utópico, 
socialdemocracia) e organizacións que loitan pola mellora das súas condicións de vida (gremios, sindica-
tos...). 

 

C
on
se
cu
en
ci
as
 

ec
on
óm

ic
as
 

���� Alto rendemento do traballo e redución dos custos da produción. 
���� Acumulación de grandes capitais, dando paso ás compañías e as sociedade anónimas. 
���� Traza e desenvolvemento das vías de comunicación e os medios de transporte, facilitando o intercambio 

entre nacións e continentes. 
���� Consolidación dos bancos, as compañías de seguros, as cámaras de comercio, ... 
���� Substitución de artesanías e manufacturas pola produción en grandes fábricas. 

 

C
on
se
cu
en
ci
as
 

po
lít
ic
as
 

���� Consolidación política da burguesía. 
���� O estado non intervén directamente nas actividades económicas, senón que potencia a industrialización e 

regula a lexislación social. 

 
 

Actividades propostas 

S3. Localice dez termos clave dos grandes cambios da Revolución Industrial. 
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2.2 Cambios económicos e sociais 

2.2.1 A revolución demográfica 

Durante o século XVIII produciuse un aumento da poboación. Explican este incremento o 
descenso da mortalidade catastrófica, debido á menor incidencia das guerras e sobre todo a 
unha diminución das epidemias (peste), unido a unha mellor alimentación polo desenvol-
vemento da agricultura. Mais se este incremento inicial se mantivo foi a causa das trans-
formacións da Revolución Industrial. Deste xeito, as características e as tendencias da po-
boación mudaron: 

� A mortalidade europea, en xeral, e a mortalidade infantil reducíronse. 

� A natalidade diminuíu lentamente, aínda que se mantivo alta, o que provocou un forte 
aumento do crecemento vexetativo da poboación. 

� Os movementos migratorios intensificáronse, especialmente co éxodo rural cara ás ci-
dades, mais tamén migracións exteriores, especialmente cara a América. 

 A estes cambios contribuíron varios factores: 

� Maior dispoñibilidade de alimento e erradicación da fame ao aumentar a produtividade. 

� Mellora das condicións de seguridade e de orde pública, polo que diminuíu a bandida-
xe, a violencia e os enfrontamentos relixiosos. 

� As melloras hixiénicas, sanitarias e médicas (por exemplo, a vacina contra a varíola). 

� Mellora dos transportes, primeiro cos camiños e as canles, e logo dos ferrocarrís. 
 

Actividades propostas 

S4. O aumento da demanda é clave na Revolución Industrial: hai máis poboación e 
ten máis capacidade de mercar produtos. Observe este gráfico, coa evolución da 
poboación en Inglaterra e Gales nesta época, e responda despois ás preguntas. 

 

 
 
 
 
���� Que poboación había no conxunto deses países en 

1700, 1801 e 1881? 
���� Por canto se multiplicou a poboación entre 1700 e 

1881? 
���� Tivo algo que ver ese importante crecemento da pobo-

ación en 80 anos cos cambios estudados nesta unida-
de? Razoe a resposta. 
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2.2.2 Aumento da produción agrícola 

A mediados do século XVIII Inglaterra xa contaba coa agricultura máis produtiva de Eu-
ropa. Danse unhas transformacións, as máis importantes desde a invención da agricultura 
no Neolítico, polo que se denominan Revolución Agrícola. Estes cambios van permitir un 
aumento de poboación sen precedentes, o que liberou unha porcentaxe de man de obra no 
campo que derivou cara ás cidades e á industria, e débense aos seguintes factores: 

� Modificación do sistema de propiedade: fomentouse a privatización das parcelas agrí-
colas, o seu pechamento (enclosures), así como a concentración nas mans de grandes 
propietario. Nelas aplicábanse as últimas innovacións tecnolóxicas (rotación de culti-
vos, emprego de fertilizantes, etc.). 

� Mecanización e introdución de melloras técnicas: aparición da sementadora e do arado 
de ferro (que posibilita un arado máis profundo). Úsase o cabalo en lugar dos bois. 

� Sistema Norfolk ou de rotación cuadrienal. 

 
 
 
O sistema Norfolk permitiu a desaparición do barbeito 
mediante a introdución de plantas forraxeiras. Isto le-
vou ao estabulamento do gando (que podía alimentar-
se coas plantas forraxeiras) que, unido á mecanización 
dos apeiros de labranzas, permitiu un aumento dos 
rendementos da terra e da produción. 

 

� Selección gandeira: gandaría científica de selección de cría, que pretende mellorar o 
tamaño e a saúde das razas tradicionais. A carne comezará a estar o alcance de toda a 
sociedade, co que mellora a súa dieta. 

� Novas plantas forraxeiras e outros cultivos traídas de América (millo, pataca, etc.). 

Os avances da agricultura favoreceron a Revolución Industrial ao permitir alimentar unha 
poboación en crecemento. A diminución dos traballadores agrícolas polas melloras técni-
cas favoreceu a man de obra para a nacente industria. Por outra banda, a necesidade de 
maquinaria para a agricultura permitiu o pulo da industria metalúrxica e siderúrxica. Fi-
nalmente, moitos dos beneficios obtidos polos grandes propietarios agrícolas reinvestíron-
se na industria e no comercio, contribuíndo ao crecemento destes sectores.  

Actividades propostas 

S5. Velaquí un debuxo dunha aldea inglesa onde estaba establecido o sistema tradi-
cional de campos abertos (open fields). Observe tamén o cadro que ten despois 
co sistema tradicional de rotación de cultivos. 

 

���� Campo 1: trigo.  
���� Campo 2: cebada. 
���� Campo 3: barbeito (pasto para gando). 
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O sistema tradicional agrícola: as rotacións 

Primeiro ano Segundo ano Terceiro ano 

Trigo Barbeito Cebada 

Cebada Trigo Barbeito 

Barbeito Cebada Trigo 

� Describa por escrito o que observa no debuxo da aldea. 

� Explique en que consistía o sistema de cultivo resumido no cadro. 

S6. Un dos grandes cambios do século XVIII foi o pechamento de leiras (enclosures) 
como propiedades privadas. Analice a táboa de permisos e a superficie pecha-
da. 

Anos Permiso de pechamentos Nº de acres pechados 

���� 1727 - 1760 56 74.581 

���� 1761 - 1792 339 478.259 

���� 1793 - 1801 182 273.891 

� Cando comezaron a pecharse as terras inglesas? 

� En que época se concederon o maior número de permisos para pechar as te-
rras? 

� Cantos acres de terra se pecharon, en total, no século XVIII? 

� Calcule o número de hectáreas que se pecharon, sabendo que 0’4 hectáreas 
equivalen a un acre.. 

� Consecuencias dos pechamentos de terras para as paisaxes, para a produtivida-
de e para a poboación. 

S7. Lea o seguinte texto 

A ROTACIÓN DE CULTIVOS 

"O método inglés, con lixeiras variantes segundo o lugar e as circunstancias, é este: cando se labra un campo, o 
agricultor estércao todo o que pode, e sácalle o que se chama a colleita do barbeito, é dicir, unha colleita que 
precisa o uso frecuente do arado ou da aixada: poden ser nabos ou patacas, fabas, etc. Despois seméntase a 
terra con algunha clase de grao ou de trevo; este último continúa ás veces dous ou tres anos no mesmo campo 
ata que, despois de labrala outra vez, se sementa de trigo. Esta orde ou rotación de cultivos repítese sucesiva-
mente na mesma orde, e a terra nunca queda desocupada ou descansando, como se ten por costume." 

An address from the Philadelphia Society for Promoting Agriculture (1785) 

� Que se sementaba no primeiro ano? 

� E no segundo e no terceiro? 

� Que vantaxes cre que tería ese sistema fronte ao tradicional do barbeito? 
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S8. Observe este gráfico coa dieta alimentaria en diferentes momentos da historia e 
coménteo. Que variación hai entre os alimentos consumidos en 1603 e en 1715? 

1603: hortalizas, legumes... 1715: té, café, pataca... 

  

 



 

Páxina 13 de 44 

 

2.2.3 Os cambios sociais 

Formación dunha moderna sociedade de clases 

No século XVIII obsérvase unha progresiva transformación social. A sociedade agraria do 
antigo Réxime vai esvaecendo froito da lexislación liberal e do crecemento económico, ata 
se perfilar a moderna sociedade de clases, cuns trazos diferentes da anterior: 

� Desaparición dos estamentos. A sociedade non vai estar estruturada en grupos sociais 
pechados aos que se pertence por nacemento, e que están separados entre eles por dife-
renzas legais: uns privilexiados e outros non privilexiados. Será a riqueza o aspecto 
fundamental para situar a unha persoa na sociedade. 

� Descenso da poboación rural e aumento da urbana, dedicada ao sector industrial e ao 
terciario. 

� Transformación da poboación agraria, ao aumentar o número de propietarios e xorna-
leiros. 

� Incremento demográfico das clases medias, e mantemento ou baixa das inferiores. 

� Desenvolvemento da burguesía, con conciencia de clase e cun xeito propio de vida. 

� Aparición do proletariado industrial, que toma conciencia de formar unha clase social 
(a clase obreira) e comeza a se mobilizar. 

� Descenso da poboación eclesiástica, por mor da exclaustración (consecuencia das suce-
sivas desamortizacións). 

� Aumento das profesións vinculadas ao desenvolvemento do Estado, da política e cultu-
ralmente activas. 

As clases sociais 

Pouco a pouco aparece unha sociedade moderna de clases, entre as que destacan: 

� Clases altas: viven de rendas e controlan o poder político, con ideoloxía conservadora. 

– Nobreza: mantén o seu poder económico, político, aínda que perde os privilexios. A 
alta burguesía accederá aos títulos nobiliarios, mediante os matrimonios, na procura 
de relacións políticas e económicas. 

– Gran burguesía: grupo heteroxéneo que pasará a formar parte da nobreza (grandes 
comerciantes, terratenentes agrarios, especuladores financeiros, a minoría industrial 
e propietarios varios). Imitarán o xeito de vida da nobreza (ostentosa, cultural, ex-
clusivista, de moral tradicional, católica, etc.). 

� Clases medias: reducido grupo que irá incrementando a súa presenza social ao longo 
dos séculos XIX e XX. Está conformado por burgueses e propietarios medios, empre-
gados da administración, profesionais liberais do dereito ou da sanidade, profesores, 
xornalistas, etc. Forma un grupo moi tradicional, que se move entre o apoliticismo, o 
republicanismo e o liberalismo progresista. 

� Clases baixas: son a maior parte da poboación. O feito de que fose un grupo analfabe-
to, de forte relixiosidade, illado e cunha grande dependencia caciquil limitou moito a 
súa capacidade de actuación política. Mais a aparición do movemento obreiro é unha 
boa proba da súa capacidade de organización e de transformación. 
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– Xornaleiros: con traballos estacionais que os manteñen no límite da pobreza. Coas 
desamortizacións tiveron que mendigar traballos ou emigrar. 

– Pequenos agricultores. 

– Clases baixas urbanas: son criados domésticos, mozos de comercio, tendeiros, au-
tónomos, artesáns, etc. 

– Proletariado industrial: grupo que xorde co desenvolvemento económico industrial 
das cidades. Homes, mulleres e nenos traballaban longas xornadas, en pésimas con-
dicións laborais e lonxe do seu país ou vila. Inclúense no grupo obreiros da constru-
ción, mineiros, ferroviarios, mariñeiros, etc. 

 
 

Actividades propostas 

S9. Observe o gráfico seguinte e logo conteste ás preguntas. 

 

A xornada laboral dos obreiros ao comezo da Revolución Industrial 

� Cantas horas diarias dedicaba un obreiro ao traballo, cantas ao descanso e can-
tas aos desprazamentos? 

� Cantas horas cre que traballa hoxe como media un traballador por conta allea? 
E comparable co da gráfica? 

S10. O traballo de mulleres e nenos. Lea estes dous textos sobre as condicións de vi-
da dos obreiros na Revolución Industrial. 

“Betty Harris, 37 anos. Casei aos 23 anos... Non sei ler nin escribir...Arrastro vagonetas de carbón e traballo 
dende as seis da mañá ás seis da tarde...Teño posto un cinto e unha cadea que me pasa entre as pernas e 
avanzo coas mans e cos pés Nos pozos onde eu traballo hai seis mulleres e media ducia de nenos e nenas..." 

Tiña sete anos cando empecei a traballar na fábrica, de cinco da mañá a oito da noite, cun descanso de trinta 
minutos ao mediodía para descansar e xantar. Nesta fábrica hai cincuenta rapaces da miña idade. De cotío caí-
an enfermos a causa do traballo. ¡A golpes de látego era como mantiñan os rapaces traballando!” 

Testemuñas dunha obreira e dun obreiro inglés da época 
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Alimentación diaria dunha familia obreira con dous fillos (1856) 

���� Pan 
– 1,2 quilogramos para os pais. 

– 0,8 quilogramos para os cativos. 

���� Almorzo 
– Nenos: un anaco de pan e un pouco de auga. 

– Pai e nai: un anaco de pan e un arenque. 

���� Xantar – 400 gramos de fabas para todos. 

���� Cea – 1,4 quilogramos de patacas para todos. 

� Compare as condicións de traballo do texto primeiro coas do traballo nunha fá-
brica galega actual. Existirán esas condicións nalgún lugar hoxe en día? 

� Anote os alimentos consumidos nun día por unha familia galega media na ac-
tualidade. Compáreos cos descritos no cadro da dieta obreira en 1856. 

� Por que melloraron tanto en douscentos anos as condicións de traballo e a dieta 
dos traballadores? 
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2.3 A revolución dos transportes 

O transporte é fundamental para o desenvolvemento económico dun país. A expansión do 
comercio está moi vinculado a mellora da rede e dos medios de transportes. No século 
XVIII produciuse a transformación máis radical do sistema de transportes desde a inven-
ción da roda. Esta revolución vai permitir ampliar o mercado dos produtos, aumentar os 
beneficios e o tamaño das empresa. Coa Revolución Industrial consolídase definitivamen-
te un gran mercado mundial. 

2.3.1 O transporte marítimo 

Desde a Antigüidade o mar era a principal vía de transporte de mercadorías. Gran Bretaña 
contaba cunha situación de partida excepcional para este tipo de transporte, xa que ningún 
punto do país distaba máis de 100 quilómetros da costa, ao que se lle engadía o grande 
caudal e a navegabilidade dos seus ríos.  

Gran Bretaña convertérase nunha grande potencia marítima na Idade Moderna, substi-
tuíndo a España e Portugal e competindo cos holandeses polo dominio comercial dos océ-
anos. 

Nos últimos anos do século XIX produciuse unha auténtica revolución no transporte 
marítimo coa navegación a vapor, cando o enxeñeiro estadounidense Robert Fulton cons-
truíu un barco impulsado por unha roda a vapor. Estes barcos foron empregados para a 
navegación fluvial e costeira, substituíndo dun xeito progresivo os veleiros. As melloras e 
a introdución de nova maquinaria e tecnoloxía non se detivo, como mostra o cambio da 
roda por unha hélice ou o uso de casco de ferro. 
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Actividades propostas 

S11. As canles tiveron unha grande importancia, sobre todo, no norte de Europa e fo-
ron moi utilizadas para o transporte de mercadoría. Observa o mapa sobre as 
vías de comunicación en Gran Bretaña. 

 

Mapa de canles e comunicacións en Gran Bretaña 

� Que vantaxes ofrecían os canais sobre os camiños? 
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2.3.2 O transporte terrestre 

A Europa do século XVIII tiña un trazado viario peor que o existente na época romana. 
No entanto Gran Bretaña contaba cun aceptable sistema de transportes, con enormes me-
lloras nas estradas. En xeral, as novas técnicas de construción, como a apisoadora de va-
por desde 1860, permitiron mellorar a rede viaria de toda Europa dende finais do século 
XIX. 

O ferrocarril 

A grande revolución dos transportes virá coa construción de vías férreas. A idea das vías 
xa existía desde antigo; o problema estivo na aplicación da máquina de vapor ao transpor-
te. Foi Stephenson quen, no ano 1829, construíu unha locomotora a vapor (Rocket) que 
uniu Manchester e Liverpool. A construción do ferrocarril recibiu fortes investimentos que 
permitiron o seu rápido desenvolvemento en Inglaterra, Alemaña, Francia ou Bélxica.  
 
 

Actividades propostas 

S12. Observe o mapa, sobre a expansión do ferrocarril en Europa, e logo conteste. 

 

� En que país europeo comeza a implantación do ferrocarril? 

� En que ano comeza a ser significativa a presenza do ferrocarril en España? 

� En que zonas de Europa é máis mesta a rede de ferrocarrís? 



 

Páxina 19 de 44 

 

2.3.3 Consecuencias da revolución dos transportes 

A revolución dos transportes (tanto do barco de vapor como do ferrocarril) tivo importan-
tes consecuencias económicas e sociais: 

� Os excedentes agrarios e industriais puideron colocarse con facilidade nos mercados 
nacionais ou internacionais. 

� Ao aumentar o rendemento dos transportes, reduciuse o custo das viaxes. 

� A posibilidade de colocar os excedentes en mercados internacionais permitiu a especia-
lización de rexións enteiras e un incremento da produción total. 

� Facilitou os movementos de poboación entre o campo e as cidades; entre as metrópoles 
e as colonias ultramarinas. Deste xeito foi posible abastecer de alimentos á poboación 
das cidades en constante crecemento.  

� Impulsou a minería e a industria, especialmente a siderurxia, favorecendo os investi-
mentos nestes sectores. 

 
 

Actividades propostas 

S13. O mundo dos transportes revolucionou o xeito de vivir das persoas. Lea os se-
guintes documentos: 

TEXTO 1.- Viaxar no tren. "Reconcilieime cos ferrocarrís (..) Eu fixen onte o percorrido entre Anveres e Bruxelas 
e a volta. Saín ás catro horas e dez minutos e regresei ás oito e cuarto (...) A velocidade é sorprendente (...) as 
árbores danzan (...) É preciso moito esforzo para non imaxinar que o cabalo de ferro é un animal verdadeiro. Es-
cóitaselle (...) súa, treme, asubía, rincha, desbócase, ... Guinda, ao longo da ruta, un excremento de carbóns 
quentes e uns ouriños de auga fervendo (...) o seu alento flota sobre as vosas cabezas en fermosas nubes de 
fumareda branca". 

Victor Hugo: Viaxe a Bélxica, 

 

TEXTO 2.- Pánico ante o automóbil. "Onte á tarde estiven a piques de ser esmagado por un señor montado nun 
automóbil lanzado á velocidade dunha locomotora (...) Señor prefecto de Policía, mañá mesmo debe obrigar aos 
atropeladores a levar á vista o número que permitirá capturalos logo da súa fuxida (...) Dende hoxe atacarei ao 
primeiro destes cans rabiosos que, subido sobre un automóbil ou un triciclo a petróleo, fuxira logo de ter posto en 
perigo de atropelo a min ou aos meus”. 

Carta do periodista Hugues La Roux, 1895 

� Quen foi Víctor Hugo? 

� Que imaxe ten do tren? Con quen ou con que o compara? 

� Cales son os cambios máis importantes que sufriu o ferrocarril actual respecto 
do descrito no texto. 

� Segundo o texto 2, como percibían os cidadáns os automóbiles? 

� Compare a imaxe literaria do automóbil, no século XIX, coa súa percepción ac-
tual. 
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2.4 A industria moderna 

Entre os s. XVIII e XIX, primeiro en Gran Bretaña e logo noutros países europeos, a pro-
dución industrial, baseada na máquina, foi mudando unha economía ata entón baseada no 
traballo manual. A revolución comeza coa mecanización de industrias téxtiles e do ferro. 

2.4.1 Fases da Revolución Industrial 

A revolución industrial caracterizouse por unha serie de transformacións que afectaron ás 
técnicas, ás fontes de enerxía e ás formas de organización de traballo. A suma destas ca-
racterísticas dá lugar a distintas fases no proceso revolucionario: 

� Primeira fase (1732-1869): desenvolvida en Gran Bretaña, onde a mecanización subs-
tituíu o traballo manual nas industrias téxtiles e dos procesos do ferro. Naceu así a pro-
dución en serie. O comercio espallouse grazas ás melloras no transporte, especialmente 
co nacemento do ferrocarril e do barco a vapor. As innovacións tecnolóxicas máis im-
portantes foron: a máquina de vapor e a Spinning Jenny (fiadora de múltiples bobinas). 
As principais fontes de enerxía foron o carbón de coque e a enerxía hidráulica. 

� Segunda fase (1870-1914): durante esta fase o carbón segue a ser a fonte de enerxía 
máis empregada, aínda que se lle engaden a electricidade e o petróleo. As industrias 
que se desenvolven son a química, a eléctrica, a do petróleo e do aceiro. Nos transpor-
tes, introdúcese o motor de combustión interna, desenvólvese o aeroplano e comercialí-
zanse os automóbiles. Aparece tamén a refrixeración mecánica e o teléfono. Igualmente 
aparece a produción en serie (taylorismo) de bens de consumo. 

� Terceira fase (1945 ata hoxe): caracterízase pola crise do capitalismo, co encarece-
mento dos recursos enerxéticos e das materias primas. Aumenta a protesta social, entre 
outras razóns polo deterioro do medio natural. Coincide co chamado estado de benes-
tar; as empresas transnacionalízanse; redúcese o uso de produtos naturais e os novos 
sectores industriais son os da microelectrónica, informática, biotecnoloxía e a robótica. 

 

Actividades propostas 

S14. Defina as seguintes palabras e expresións: fiadura, Water Frame, máquina de 
vapor, división do traballo, forno siderúrxico. 

S15. Todas estas imaxes teñen que ver coa primeira Revolución Industrial en Inglate-
rra. Trate de identificalas. 
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2.4.2 As novas fontes de enerxía 
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���� O carbón mineral ou de coque. 

– O combustible tradicional das forxas e dos primeiros altos fornos era o carbón vexetal, mais a falta de 
madeira –empregada para a construción naval– levou a experimentar co carbón mineral ou hulla, 
empregado ata aquel momento como combustible doméstico. 

– Este novo uso foi posible cando Abraham Derby introduciu o procedemento de queimalo para eliminar as 
súas impurezas (fósforo e xofre); este proceso deu lugar ao coque, é dicir, hulla sometida a un proceso 
de calcinación. 

– O uso do carbón imponse por ser máis barato, máis abundante e máis calorífico. Os centros industriais 
establecéronse nas proximidades das minas para que o transporte fose máis doado. 
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���� A electricidade. 

– A gran innovación foi o procedemento para xerala: acumulador, dínamo e motor eléctrico. 

– Ao descender o custo da produción foi substituíndo progresivamente ao carbón. 

– Inventáronse útiles que modificaron a vida cotiá da xente: lámpada incandescente, radio, teléfono, etc. 

���� Os hidrocarburos. 

– O petróleo e o gas natural son as fontes de enerxía fundamentais dos cambios industriais do século XX. 

– Ademais de enerxía proporcionan outros produtos: asfalto, parafina, butano, plásticos ou fibras téxtiles 

 
 

Actividades propostas 

S16. Analice o seguinte documento: 

"As mulleres e os mozos que deben carrexar o carbón a través de galerías baixas, arrastrándose sobre as mans e 
os pés cunha "cota" e unha cadea que, en moitos casos, pasa entre as pernas e está unida ao "cofín", entanto que 
outro, coa cabeza e coas mans a empurra cara a atrás. A opresión da cabeza produce irritación local e inchazón 
dolorosa. Noutros moitos casos as galerías están molladas, de xeito que os obreiros deben arrastrarse a través de 
auga luxada e salobre, alta de moitas polgadas, o que lles produce irritación de pel". 

Engels, F: A situación da clase obreira en Inglaterra, Bos Aires, Futuro 1965 

� De que traballo está a falar o documento? 

� Cal era a man de obra? Era o habitual? Por que? 

� Cales son as vantaxes deste novo sistema de produción? E os inconvenientes? 

� De que carbón está a falar? Cales son as súas propiedades? 
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2.4.3 Os novos sectores industriais  

Na primeira fase da revolución industrial, as innovacións técnicas centráronse en dous ti-
pos de industria: 

� Industria téxtil algodoeira: Foi a principal actividade económica no inicio da Revolu-
ción Industrial. O algodón substituíu a la e mellorouse a fiadura e a tecedura desta ma-
teria prima. Contribuíu ao éxito da industria téxtil a prohibición de importar tecidos 
deste material da India. As grandes plantacións escravistas de algodón dos Estados 
Unidos enviaban a Inglaterra a materia prima. Para o seu éxito foron fundamentais in-
ventos como a lanzadeira voante ou Jenny (John Kay, 1733), que permitía fiar varios 
fíos ao mesmo tempo; o bastidor para fiar Water-Frame, de Richard Arkwright, ou o 
tear mecánico Mule-jenny, de Crompton. 

� Industria siderúrxica. Foi fundamental a invención da pudelaxe, sistema creado por 
Henry Cort (1784) que purificaba o ferro fundido, golpeándoo nun forno con grandes 
barras para retirar o xofre e o carbono. Coa aplicación da máquina de vapor acelerouse 
a produción de ferro máis puro e maleable. A industria siderúrxica abasteceu de máqui-
nas e ferramentas as necesidades da agricultura, a industria e os transportes. 

 
 

Actividades propostas 

S17. A continuación presentamos o esquema dun alto forno. Complete o texto co ter-
mo axeitado logo de identificar cada unha das letras do esquema (tobeira, car-
bón, fol, crisol, arrabio, escoura, mineral de ferro.) 

 

O esquema básico dun alto forno é o mesmo que se empregaba na antigüidade pa-
ra a fundición dos canóns de ferro. Engádese alternativamente capas de 
[___________] e [___________] (A). Na parte inferior do forno existían unhas 
[___________] por onde se forzaba a entrada do aire mediante uns grandes 
[___________] (B). No [___________] do forno atópase un orificio polo que fluía 
o [___________] e se dirixía ao [___________] (C). Por riba unha abertura, mais 
debaixo das tobeiras, cara a outra boca por onde saía a [___________] . (D). 

S18. Indique cales foron as principais innovacións técnicas que permitiron desenvol-
ver a industria ao comezo da Revolución Industrial. 
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2.4.4 Os novos modelos económicos e sociais 

Capitalismo 

Réxime económico baseado no predomino do capital e da empresa privada na organiza-
ción económica dos Estados. A súa produción dedícase ao cambio (oferta e demanda). Os 
medios de produción son propiedade dalgúns sectores sociais (capitalistas), mentres que o 
resto da sociedade non posúe os seus propios medios, senón que traballa como asalariada, 
empregando os medios de produción dos capitalistas. 

Socialismo 

Réxime político-económico que defende a propiedade e o control dos medios de produ-
ción por parte das clases traballadores, co fin de lograr a igualdade política, social e eco-
nómica de todos os cidadáns. Os medios de produción son de propiedade social ou propie-
dade común de cooperativas, comunidades rurais, concellos, cidades, etc. 
 
 

Actividades propostas 

S19. Defina os seguintes termos: capital, cooperativa. 
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2.4.5 A sociedade burguesa e a resposta obreira 

Acabouse coa sociedade estamental, de grupos sociais pechados diferenciados por privile-
xios (desigualdade legal), e xorde a sociedade aberta, fundada na igualdade legal e fiscal, 
onde a posición virá determinada pola riqueza. A burguesía (empresarios industriais, ban-
queiros, médicos, avogados, comerciantes e pequenos empresarios), impuxo a súa forma 
de vida, os seus costumes e os seus valores, que xiraban arredor da riqueza, do aforro, da 
constancia no traballo e do respecto pola orde establecida. O campesiñado, expulsado do 
campo pola crecente mecanización das actividades agrícolas, marchou cara ás cidades a 
traballar no sector fabril, constituíndo unha nova clase social: o proletariado obreiro. 

O inicio do movemento obreiro: as protestas obreiras 

As persoas que viven nas cidades e van traballar á industria constitúen un novo grupo so-
cial: o proletariado. A súa supervivencia depende da percepción dun salario polo traballo 
realizado nas fábricas. Separados do rural, vivindo en barrios que xorden arredor dos cen-
tros industriais, terán condicións de vida moi duras e novos problemas que solucionar. 
Vanse decatando de que as duras condicións de traballo e de vida non son un problema 
persoal, senón unha realidade común a todos os traballadores e ante o que teñen que res-
ponder como grupo. Mais a organización do movemento obreiro foi lenta e complexa. Ata 
ben entrado o século XIX o proletariado non estivo unido. Por outra banda, existía unha 
falta de liberdade e represión dos gobernos. Como mostra, a lexislación británica (1799 e 
1800), que prohibía as asociacións obreiras ao considerar que as reivindicacións obreiras 
entraban en conflito co espírito do liberalismo económico (debía ser o mercado quen fixa-
se os salarios e non as presións sindicais). Algúns fitos do movemento obreiro foron: 

� Movemento ludita ou ludismo: nun primeiro momento obreiros e artesáns consideraron 
ás máquinas as causantes da perda do seu emprego. Por isto tomaron a iniciativa de 
destruír as fábricas e as máquinas. Un movemento que fracasou, reprimido violenta-
mente polos gobernos, mais sobre todo porque as súas accións non traían ningunha so-
lución aos problemas do proletario. 

� Sociedades de Socorro Mutuo: asociacións creadas polos traballadores para se axudar 
nas reivindicacións. Decatáronse de que formaban parte dunha mesma clase social e 
necesitaban mecanismos de apoio para en caso de doenza ou desemprego. 

� Nacemento dos sindicatos: a partir de 1824 as leis británicas autorizan o asociacionis-
mo obreiro e xorden as Trade Unions. Ao principio só asociaban traballadores dun 
mesmo oficio e acabaron por se unir e conformar os primeiros sindicatos. Os traballa-
dores comprobaron a súa importancia para mellorar as súas condicións laborais e de vi-
da a través da folga, a negociación colectiva pacífica e a participación política.  

� Asociación Internacional de Traballadores (AIT): xurdiron sindicatos vinculados á ide-
oloxía marxista: socialistas e anarquistas. Non tiveron unha grande repercusión en Gran 
Bretaña, mais triunfaron en Francia e Alemaña. 

� A participación política: o proletariado entendeu que unicamente coas reivindicacións 
laborais dentro das empresas non podería mellorar as súas condicións de vida. Aparece 
así a necesidade de ter unha participación política. Deste xeito nace en Gran Bretaña o 
movemento cartista, desenvolvido entre 1837 e a metade dese século, e que debe o seu 
nome á Carta do Pobo, documento firmado por centos de milleiros de obreiros no que 
se pedía ao Parlamento o sufraxio universal, o voto secreto, a igualdade no valor dos 
votos, etc., é dicir, a democratización do sistema político británico. No continente van 
ter moita repercusión os partidos de ideoloxía marxista, é dicir, os partidos socialistas. 
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Actividades propostas 

S20. Procure información en internet e na biblioteca sobre o pensador Adam Smith 
(1723-1790). Realice despois un resumo breve do seu pensamento. 

S21. No cadro aparecen resumidos algúns aspectos relacionados co nacemento da 
clase obreira na primeira revolución industrial. Interpréteo. 

 

S22. Este texto está tomado dunha lei británica contra as asociacións de obreiros. 

III. Todo obreiro (...) que despois da aprobación desta lei ingrese en calquera asociación coa finalidade de con-
seguir un aumento do salario, ou para reducir ou alterar as horas de traballo, ou para reducir a cantidade deste 
(...), ou que por medio de diñeiro ou por procedementos de persuasión ou intimidación, ou calquera outro medio, 
se esforce con premeditación ou maldade en apartar a un obreiro (...) dunha industria, comercio ou empresa, ou 
impida que outra persoa que queira empregarse en dita industria, comercio ou empresa, poida ser contratada 
por un industrial, comerciante ou persoa que dirixe esa empresa (...) será condenado por ditos xuíces a prisión 
por un período non superior a tres meses solares (...). 

Anti-combination Act, 1800 

� Que prohibe esta lei? 

� Compare o contido dese texto con estoutro tomado da Constitución Española. 

Artigo 7. Os sindicatos de traballadores e as asociacións empresariais contribúen á defensa e promoción dos 
intereses económicos e sociais que lles son propios. A súa creación e o exercicio da súa actividade son libres 
dentro do respecto á Constitución e á lei. A súa estrutura interna e funcionamento deberán ser democráticos.  
Artigo 28. 1. Todos teñen dereito a sindicarse libremente... A liberdade sindical comprende o dereito a fundar 
sindicatos e a afiliarse ao do seu elección, así como o dereito dos sindicatos a formar confederacións e a formar 
organizacións sindicais internacionais ou a afiliarse ás mesmas. Ninguén poderá ser obrigado a afiliarse a un 
sindicato. 
2. Recoñécese o dereito á folga dos traballadores para a defensa dos seus intereses. A lei que regule o exerci-
cio deste dereito establecerá as garantías precisas para asegurar o mantemento dos servizos esenciais da co-
munidade. 

Constitución española, 1978 
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2.5 A Revolución Industrial en España 

España tivo un crecemento económico e un proceso industrial lento, incompleto e tardío, 
xa que no século XIX continuou a primar o mundo rural fronte ao urbano. No século 
XVIII fixéranse esforzos para modernizar o sistema económico. Os ilustrados procuraron 
melloras concretas en todos os eidos da economía: construción e conservación de camiños, 
modernización agraria, iniciativas para crear as primeiras industrias.  

Os monarcas da casa Borbón promoveron a creación de instalacións e fábricas relacio-
nadas co armamento e cos bens de consumo suntuario. Pero a realidade é que na fin do sé-
culo XVIII, agás enclaves industriais illados, España seguía a ser rural, e os labregos do 
centro e do norte da península producían para o autoconsumo. O resto dos bens de consu-
mo procedían de talleres artesanais que seguían utilizando técnicas preindustriais. 

A industrialización foi tardía en case toda España. Un dos principais atrancos para o 
seu desenvolvemento foi a escasa demanda de produtos industriais. As rexións vivían case 
illadas, con escasos intercambios, polas dificultades de comunicación. Na península os 
camiños eran en xeral moi malos e realizar unha viaxe longa entre dúas rexións era unha 
auténtica aventura. Dese xeito, cada rexión abastecíase dos bens de consumo máis necesa-
rios. Por outra banda, o nivel de renda dos campesiños e das clases populares urbanas non 
lles permitía aspirar ao consumo de bens non estritamente necesarios para a subsistencia. 

Os feitos que tiveron lugar na primeira metade do século XIX tampouco axudaron a 
crear un tecido industrial. A Guerra da Independencia (1808-1814) destruíu a infraestrutu-
ra de camiños e fábricas máis importantes. A independencia das colonias americanas su-
puxo tamén a perda dun mercado que xeraba unha demanda importante de produtos manu-
facturados en España.  
 

Actividades propostas 

S23. No texto anterior hai algunhas expresións cun significado pouco coñecido. Em-
parelle as palabras e as expresións da esquerda co seu significado na dereita. 

Expresións do texto  Significados 

1 ���� Bens de consumo suntuario  
Producían bens para consumilos eles mesmos, non 
para os vender. 

2 ���� Enclaves industriais illados.  
Cada rexión producía os bens que precisaba a súa 
poboación para vivir, e non os compraba fóra. 

3 ���� Producían para o autoconsumo.  Destruíu a rede de camiños que existían. 

4 ���� Técnicas preindustriais.  
Producía unha gran demanda; é dicir, había moita xen-
te que quería mercar os produtos feitos na Península. 

5 
���� Escasa demanda de produtos 

industriais. 
 

Lugares illados onde se crean industrias sen moita 
relación co resto do territorio. 

6 
���� Cada rexión abastecíase dos bens 

de consumo máis necesarios. 
 

Bens que non son imprescindibles, que son innecesa-
rios, de luxo. 

7 ���� Destruíu a infraestrutura de camiños.  
Técnicas de traballo propias dos artesáns, anteriores á 
organización da industria. 

8 ���� Xeraba unha demanda importante. 

 

 
A poboación non demandaba, non esixía, porque non 
tiña con que mercalos, bens producidos na industria. 
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2.5.1 A agricultura 

Nos gobernos liberais do XIX (1835-1860) desenvolveuse unha reforma da estrutura agra-
ria para pór a terra en mans de propietarios libres para comprar, vender, arrendar e cultivar 
sen limitacións, para obter rendibilidade. Este proceso chámase desamortización e desen-
vólvese en varias fases, destacando as realizadas por Mendizábal (1836), Espartero (1841) 
e Madoz (1855). Os seus obxectivos eran sanear a Facenda Pública, dar fin aos latifundios 
e consolidar o liberalismo. A burguesía, o grupo social que tiña que pular pola creación e 
desenvolvemento da industria, utilizou gran parte do capital en comprar estas propiedades 
desamortizadas, o que imposibilitou en grande medida o crecemento industrial español. 

A finais do século houbo unha grande crise agraria, ao chegaren cereais máis baratos 
procedentes dos EEUU, Rusia e Australia. O seu baixo prezo debíase ás novas técnicas de 
explotación e á facilidade das comunicacións. Os produtores españois perderon os seus 
mercados europeos e diminuíu a produción de trigo e viño. 

2.5.2 Características rexionais e principais industrias 

Mentres en Europa un amplo mercado e fortes investimentos en tecnoloxía alimentaron a 
Revolución Industrial, en España a industrialización foi moi lenta, ficando o país moi atra-
sado industrialmente a fins do s. XIX. Varias foron as causas deste atraso: a inexistencia 
dun mercado único pola falta de comunicacións, a escasa relación entre a produción indus-
trial e os consumidores, a incapacidade de exportar e o irregular funcionamento da banca. 

Os sectores industriais 

Só dúas rexións experimentaron unha acumulación de capital, que se investiu na banca e 
na industria: o País Vasco e Cataluña. 

� Industria téxtil: desenvolveuse esencialmente en Cataluña, pois contaba coa demanda 
interna e a das colonias. Cando se perden definitivamente estas, centráronse no merca-
do interior, amparados por medidas proteccionistas. 

A industrialización comezou coa fabricación de tecidos de algodón denominados in-
dianas en teares agrupados en fábricas. Primeiro aproveitouse a forza hidráulica dos rí-
os Ter e Llobregat e axiña se aplicaron as novidades técnicas inglesas. En 1832 insta-
louse a primeira máquina de vapor en Barcelona e a mediados de século xa existían no 
conxunto de Cataluña máis de trescentas fábricas. A industria catalá sempre tivo dous 
grandes problemas: o enerxético e o do mercado. O carbón español era caro e había que 
importalo de Inglaterra; por outra parte, os tecidos cataláns non podían competir en ca-
lidade cos ingleses e vendíanse só en España. 

� Industria siderometalúrxica: en España desenvolveuse en diferentes etapas: 

– Hexemonía andaluza (1830-1861): en Marbella e Cazalla de la Sierra funcionaron 
os primeiros fornos, que explotaban o ferro da zona, empregando carbón vexetal. 

– Hexemonía asturiana (1861-1879): en 1861 xorde un novo núcleo siderúrxico en 
Asturias; os seus altos fornos empregaban o carbón mineral da rexión (máis enerxé-
tico e barato) o que permitiu restar importancia ao foco andaluz. 

– Hexemonía vasca (1880-90): a fins do XIX consolidouse a industria bilbaína e a fin 
do núcleo malagueño. En Bilbao nace a siderúrxica grazas á abundancia de ferro de 
calidade e á acumulación de capital en mans de empresas bilbaínas, que aproveita-
ban os fretes para exportar ferro de boa calidade e importar facilmente coque inglés. 
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� Metalurxia de transformación: desde 1880, Cataluña e Biscaia dan os primeiros pa-
sos para a creación dunha industria metalúrxica de transformación. Ata esta data, todos 
os materiais que se empregaban en España eran importados. Primeiro Cataluña e des-
pois Euskadi convertéronse nos primeiros centros produtores do país, grazas á política 
do Goberno que fixaba altos aranceis para os produtos estranxeiros e a eliminación do 
privilexio de importar materiais foráneos para o ferrocarril. 

Os transportes 

Nos anos 40 do século XIX prodúcese un avance nas comunicacións coa construción das 
primeiras estradas nacionais cun plan radial (centro en Madrid). Mais é o ferrocarril o que 
marca a pauta do progreso económico.  

Os primeiros proxectos españois póñense en marcha entre 1829 e 1833 no sur do país, 
pero non se fan realidade ata 1844 (cando se regula o tendido da rede ferroviaria) e, espe-
cialmente, coa Lei xeral de ferrocarrís de 1855. 
 
 

Actividades propostas 

S24. No seguinte mapa pode analizar a evolución do trazado ferroviario español du-
rante o século XIX. 

 

� Cales foron as primeiras liñas férreas? 

� Cando chegou a Galicia? Que cidades unía? 

� Describa as características do trazado viario español. 
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2.5.3 O caso galego 

O aumento da poboación en Galicia non derivou nun proceso de industrialización, ao que-
dar illada das redes ferroviarias peninsulares. Por iso, a mediados do século XIX, produ-
ciuse unha emigración masiva cara a América que continuará durante o século XX. O no-
so país vivirá casos puntuais de industrialización, en moitos casos vinculados ás cidades 
de Vigo, A Coruña e Ferrol. Cómpre destacar a industria conserveira, herdeira da tradicio-
nal industria pesqueira, impulsada por capital e empresariado foráneo. O pulo da activida-
de conserveira impulsou outros sectores, sempre en relación co mar, como o da constru-
ción de barcos, a comercialización da produción e, en xeral, as actividades portuarias. 

Na segunda metade do XIX esmoreceu progresivamente a fidalguía, grupo social do-
minante durante o Antigo Réxime. Houbo un crecemento progresivo da burguesía e dos 
obreiros asalariados, mais a principios do s. XX aínda máis da metade da poboación do 
noso país eran campesiños que vivían no rural dedicados ás tradicionais tarefas agrícolas. 

Actividades propostas 

S25. A novelista Emilia Pardo Bazán situou a súa novela A tribuna na Coruña de 
1868. Boa parte da acción transcorre na fábrica de tabacos desa cidade. Para 
observar o ambiente conviviu coas traballadoras semanas enteiras. Aquí ten un 
fragmento en que describe a actividade na sala de picado das follas de tabaco. 

“Dentro dunha habitación caleada, pero ennegrecida xa por todas partes, onde a penas se filtraba a luz a través 
dos vidros sucios da alta ventá, viron as dúas rapazas ata vinte homes vestidos con cirolas de lenzo moi arre-
mangados e camisa de estoupa moi aberta, brincando sen cesar. O tabaco rodeábaos; algúns estaban metidos 
nel ata media perna; a todos voáballes polos ombros, pescozo e mans, e na atmosfera flotaban remuíños del. Os 
traballadores estribaban na punta dos pés, e o que se movía brincando era o resto do corpo, grazas ao repetido 
e automático esforzo dos músculos; o punto de apoio permanecía fixo. Cada dous homes tiñan diante deles 
unha mesa ou taboleiro, e mentres un, brincando con rapidez, subía e baixaba a coitela picando na folla, o outro, 
cos brazos soterrados no tabaco, revolvíao para que o xa picado fora esvarando e ficara na mesa só o enteiro, 
operación que precisaba gran axilidade e tino, porque era doado que, ao caer a coitela, segase os dedos da man 
que atopara ao seu alcance. Como se traballaba a traballo feito, os picadores non se daban punto de repouso: 
corría a suor de tódolos poros do seu miserable corpo, e a lixeireza do traxe e a violencia das actitudes deixaban 
clara a delgadeza dos seus membros, o afondamento do bafexante esterno, a pobreza das delgadas canelas, a 
cor de terra das consumidas carnes. Dende a porta, o primeiro golpe de vista era singular: aqueles homes, me-
dio espidos, da cor do tabaco e rebotando como pelotas, semellaban indios cumprindo algunha cerimonia ou rito 
dos seus estraños cultos. A Amparo non se lle ocorreu este símil, pero berrou”. [...] 

Emilia Pardo Bazán. A tribuna 

 

 

A fábrica de tabacos da Coruña a comezos do século XX 

� Comente o contido do texto anterior: personaxes que interveñen, feitos que se 
narran, condicións de traballo desas persoas, etc. 

� Procure información en internet e nos libros dispoñibles: era a fábrica de taba-
cos da Coruña unha manufactura?  
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3. Resumo de contidos 
� Na segunda metade do século XVIII dáse en Inglaterra unha fonda transformación nas 
formas de traballo e na estrutura social; un cambio económico e social radical que dá 
orixe á sociedade capitalista e que se denomina Revolución Industrial. Abriuse paso un 
novo sistema de produción, o sistema industrial, baseado na división do traballo, no uso 
de máquinas eficaces e no aproveitamento de novas fontes de enerxía. 

� A Revolución Industrial foi o cambio máis radical que viviu a humanidade dende a in-
vención da agricultura e da gandaría no Neolítico. A poboación mundial vai comezar a 
crecer, ao descender drasticamente á mortalidade; as cidades van medrar, froito da che-
gada de traballadores para a industria, e o sistema económico vai mudar completamen-
te, consecuencia do desenvolvemento da industria. 

� A agricultura vai sufrir unha transformación radical, froito da mecanización e das me-
lloras técnicas, do cambio do sistema de cultivo (rotación) e do sistema de propiedade 
(pechamentos), que van permitir un aumento considerable da produción, cunha necesi-
dade moito menor de man de obra. A actividade agrícola dará alimentos á poboación 
crecente, man de obra a industria e capital ás novas actividades económicas. 

� Coa Revolución Industrial nace a nova sociedade de clases, aberta e baseada nos prin-
cipios de igualdade fiscal e de dereitos, onde a posición dunha persoa nun grupo social 
dependerá do seu nivel de riqueza. Malia a desaparición dos privilexios continuarán a 
existir desigualdades e inxustizas sociais. A burguesía ocupará o posto predominante, 
beneficiándose da riqueza xurdida coas novas actividades industriais e comerciais. 

� A aparición do proletariado industrial é a gran transformación social deste período. O 
proletariado compúñano nun primeiro momento agricultores expulsados do medio rural 
por falta de traballo, que chegan á cidade na busca dunha ocupación na industria. Pouco 
a pouco irá tomando conciencia da súa singularidade e comeza a reclamar dereitos, me-
llores condicións laborais e de vida, xurdindo deste xeito o movemento obreiro. 

� Coa Revolución Industrial vai aparecer por primeira vez un mercado autenticamente 
mundial. Foi posible grazas á revolución dos transportes, coa mellora das vías de co-
municación, mais fundamentalmente pola aplicación da máquina de vapor aos medios 
de transporte. Deste xeito aparece o ferrocarril, verdadeiro símbolo da Revolución In-
dustrial e o barco a vapor, que van permitir unha multiplicación do comercio e un pulo 
ao resto das actividades económicas. 

� A industrialización foi un fenómeno que se estendeu desde Gran Bretaña, única prota-
gonista na fin do s. XVIII, ata a Europa occidental e central, durante o s. XIX. Na se-
gunda metade do s. XIX continuarán as innovacións técnicas, utilizaranse novas fontes 
de enerxía (petróleo e electricidade), e gañarán peso específico países extraeuropeos, 
como os EE.UU. e Xapón. 

� España tivo un crecemento económico e un proceso industrial lento, incompleto e moi 
tardío, xa que no s. XIX continuou a primar o mundo rural fronte ao urbano. Só desta-
caron Cataluña (sector téxtil) e o País Vasco (siderometalurxia). A burguesía careceu 
do peso social necesario para impulsar o sector industrial e utilizou moito do seu capital 
para se facer coas terras postas en venda cos procesos da desamortización. 

� En Galicia a industrialización foi moi feble, ficando illada ferroviariamente do resto do 
país. Produciuse unha emigración masiva a mediados do s. XIX cara a América. A úni-
ca industria existente estaba vinculada ao sector marítimo. 
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4. Actividades complementarias 
 

S26. Lea estes textos sobre a introdución da pataca na dieta europea, e galega en 
particular, e complete despois o cadro. 

Tras a descuberta de América os europeos coñeceron unha planta que ía desempeñar un papel de primeira orde 
na historia do Vello Mundo: a pataca. Esta planta era orixinaria dalgúns países suramericanos: Perú, Bolivia e 
Colombia. Este tubérculo crecía entre as altas mesetas e os indios facíana obxecto de cultivo. A primeira alusión 
que se fai á pataca figura no informe de Juan de Castellanos sobre a expedición de Gonzalo Giménez de Que-
sada ao interior de Colombia (1536). É moito máis tarde cando os botánicos europeos prestan atención á pataca. 
A noticia máis remota ata agora sobre o consumo da pataca en Europa atópase nas contas dun hospital de Sevi-
lla, onde en 1673 se comían patacas que se cultivaban nas inmediacións da cidade. 

Slicher van Bath. Historia agraria de Europa occidental. Barcelona 1978 

 

A pataca comezou a sementarse en tempos de moita miseria. Como di Lucas Labrada, estendeuse polas terras 
de Mondoñedo nas fames de 1768-1769, aínda que a coñecían desde moito antes. Pero sabemos mellor o que 
pasou na montaña luguesa: en 1750, en Burón, só un 25 por cento da terra se sementaba todos os anos; tres 
cuartas partes do labradío precisaban un ano de descanso, e a pataca non aparece mencionada para nada. Ao 
chegar 1788 algunhas freguesías collían tamén 8.696 fanegas de patacas e 1.891 carros de nabos. Esta distri-
bución dos cultivos quere dicir que estamos ante os comezos da intensificación agrícola da montaña luguesa: a 
rotación de nabos, pataca e centeo comezou, e vai durar ata hoxe. Houbo, desde logo, xente que xamais quixo 
comer patacas, pero outros non tiveron máis remedio ante a fame. Velaí como para as terras de Burón os tem-
pos modernos tampouco pasaron baleiros, e o mesmo poderíase dicir de Murás, da terra de Miranda, ou das bei-
ras do Limia, onde se botaban patacas en 1777, segundo di González de Ulloa. 

Saavedra, P. En “Historia de Galicia”, Barcelona, 1980 

� A pataca procede de... 

� A primeira alusión á pataca nun texto europeo é... 

� A noticia máis antiga sobre o consumo de pataca en Europa é de... 

� En Galicia estendeuse o cultivo da pataca debido a... 

� Como era a rotación de cultivos na montaña de Lugo a partir de 1788? 

S27. En relación coa industrialización en Cataluña. 

� O sector pioneiro foi... 

� Os tecidos de algodón denominábanse... 

� A primeira fonte de enerxía que se utilizou foi... 

� A primeira máquina de vapor instalouse en... 

� Os dous grandes problemas da industria catalá foron... 

S28. O gravado reproduce o interior dunha fábrica catalá do século XIX. 

� Describa o que ve. 

� Trate de imaxinar como funciona o mecanismo xeral representado aquí. 

� As barras de ferro que percorren a gran sala á esquerda e á dereita móvense 
como un eixe. Quen as movería? 

� Para que valerían as correas que van cara a abaixo? 

� Que tipo de fábrica é representada aquí? 
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5. Exercicios de autoavaliación 
 

1. Cal e a causa máis importante do crecemento demográfico na Revolución Industrial? 

� A hixiene. 
� A mellor alimentación. 
� A desaparición das doenzas 
� A aparición de novos medicamentos. 

2. A revolución industrial comezou a finais do século XVIII en... 

� Francia. 
� Alemaña. 
� Os Estados Unidos. 
� Inglaterra. 

3. Previamente á Revolución Industrial produciuse a chamada Revolución Agrícola, que supu-
xo un importante aumento da produción. Neste crecemento agrícola, entre outros factores, 
influíu o proceso de cerramento de parcelas chamado... 

� Barbeito. 
� Enclosures. 
� Openfield. 
� Bocage. 

4. Os primeiros sectores que se industrializaron foron... 

� A industria metalúrxica e a química. 
� A industria conserveira e de alimentación. 
� A industria téxtil do algodón e a siderúrxica. 
� A industria petroquímica e a navieira. 

5. A máquina de vapor foi seguramente a innovación técnica más salientable na primeira revo-
lución industrial. Esta aplicóuselle á industria e despois aos transportes. A quen se lle atri-
búe tradicionalmente a invención da locomotora? 

� Watt. 
� Fulton. 
� Stephenson. 
� Arkright. 
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6. Ademais da máquina de vapor, outro símbolo da primeira Revolución Industrial foi... 

� O petróleo. 
� O gas butano. 
� A enerxía solar. 
� O carbón. 

7. Na Revolución Industrial influíron factores demográficos e, ademais, tivo importantes efectos 
sobre a poboación... 

� Produciu unha diminución da poboación. 
� Supuxo un aumento dos movementos migratorios e do crecemento das cidades. 
� Mellorou as condicións de vida dos labregos más pobres e aumentou a poboa-

ción rural. 

� Diminuíu a natalidade. 

8. A Revolución Industrial supuxo o triunfo dos principios do capitalismo, entre os que estaba o 
liberalismo económico. Que autor é considerado como o pai do liberalismo económico? 

� Carlos Marx. 
� Thomas Hobbes. 
� Rousseau. 
� Adam Smith. 

9. Como afectou a Revolución Industrial a España? 

� Non se industrializou. 
� Só Cataluña e o País Vasco se industrializaron. 
� Afectoulle de igual modo que a Alemaña ou a Francia. 
� Foi pioneira. 

10. Unha das causas pola que a fabricación de lenzos galegos non conseguiu ter éxito industrial 
foi... 

� Eran tecidos de moi pouca calidade. 
� Desapareceron os cultivos de liño. 
� Os traballadores querían cobrar moito. 
� Non foron quen de soportar a competencia dos tecidos cataláns. 



 

Páxina 35 de 44 

 

6. Solucionarios 

6.1 Solucións das actividades propostas 
S1.  

���� Mineral 
Materia natural da codia terrestre da que se pode extraer algún elemento, normalmente un metal, en 
cantidade suficiente para o seu aproveitamento. 

���� Alto forno Instalación industrial onde se transforma ou traballa o mineral de ferro en arrabio. 

���� Carbón vexetal 
Material combustible (sólido, fráxil e poroso) obtido do quecemento da madeira ou doutros residuos 
vexetais. 

���� Ferro colado ou 
fundido 

Metal ao que se da unha determinada forma verténdoo, fundido, nun molde e deixándoo arrefriar. 

 

Nun lugar próximo a un río ou abundante auga, rodeado de bosques para leña e próximo a enclaves con minas ou 
xacementos de minerais. 

 

���� Lámina 1: Edificios de vivendas, igrexa e dependencias da fábrica. 
���� Lámina 2: Unha das canalizacións da auga da Real Fábrica. 
���� Lámina 3: Un dos fornos conservados en Orbaiceta. 

S2.  

���� NE: Mar do Norte; Atlántico; S: Canle da Mancha; O: Mar de Irlanda. 
���� York, Lancaster, Colchester, Norwick, Dundee, etc. 
���� Londres; Manchester, Liverpool, Bristol, Birminghan, Leicester, etc. 
���� La e algodón. 
���� Por todo o País de Gales e Inglaterra, diminuíndo cara a Escocia.. 

 

 

Formación montañosa situada entre o sur de Escocia e o norte de Inglate-
rra. Son importantes os Peninos pola abundancia de minas de ferro. 

S3.  
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S4.  

���� 1700: 5’8 millóns; 1801: 16 millóns; 1881: 26 millóns. 
���� Case quintuplicou. 
���� Si, coincide coa primeira fase da Revolución Industrial, nomeadamente en Gran Bretaña. 

S5.  

���� Observamos unha aldea ou vila rodeada de campos dedicados á rotación trienal: trigo, cebada e barbeito. 
���� A rotación consiste en mudar anualmente o tipo de cultivo dunha parcela, deixándoa descansar cada tres anos 

para deixar a terra recuperar minerais. 

S6.  

���� No segundo cuarto do século XVIII, coincidindo co inicio da Revolución Industrial. 
���� Entre 1761 e 1792. 
���� 74.581 + 478.259 + 273. 891 = 826.731 acres. 
���� 826.731 x 0’4 = 330.692’4 ha.. 

 

���� Para as paisaxes: aparición de sebes, destrución de flora e fauna e dano aos ecosistemas. 
���� Para a produtividade: aumento da produtividade. 
���� Para a poboación: máis alimentos, máis dificultades para acceder á propiedade privada, ... 

S7.  

���� Primeiro ano: nabos, patacas ou fabas. 
���� Segundo ano: grao ou trevo. 
���� Vantaxes: sempre se cultiva algún produto, polo que aumenta a produción, hai forraxe para os animais e a dieta é 

máis variada. 

S8.  

En 1715 a dieta é máis variada e rica, especialmente pola chegada de alimentos de América (patacas, café, té). 

S9.  

���� Traballo: 12’5 horas; sono: 7 horas; comidas e descanso: 4’5 horas. 
���� Legalmente 8 horas diarias, aínda que en moitas empresas se superan esas horas coas chamadas horas extra. 

S10.  

���� Traballa 12 horas, fronte ás 8 actuais; non ten preparación nin estudos; na actualidade todos o cidadáns teñen 
dereito á educación; nas minas traballan nenos e nenas, o que na actualidade está prohibido (iso non quer dicir 
que non se produza explotación infantil nalgúns países asiáticos, africanos ou suramericanos); existía o maltrato 
infantil para obter maior rendemento. 

���� Peixe fresco, carne, pasta, froita, leite, patacas, pan, ...cinco comidas ao día e copiosas. 
���� Polas loitas obreiras, o traballo dos sindicatos, polos grandes avances tecnolóxicos e científicos. 

S11.  

As canles fluviais permitían o transporte de mercadorías pesadas a un custo moito máis baixo. Por outra banda, a 
construción de canles artificiais que unían os diferentes ríos navegables que discorrían por Inglaterra permitía 
atravesar as mercadorías dunha punta a outra de Gran Bretaña, ligando a produción cos portos marítimos. 

 



 

Páxina 37 de 44 

 

 

S12.  

���� Inglaterra (Reino Unido).. 
���� 1870-1880. 
���� Inglaterra, Francia, Alemaña, Países Baixos. 

S13.  

���� Un grande escritor francés (1802-1885). 
���� Como se fose un ser vivo, un cabalo (relincha, galopa, ...). 
���� Na actualidade estase a construír o trazado dos trens de alta velocidade, que circulan a máis de 200 km/hora; a 

enerxía é eléctrica ... 
���� Como un perigo para os cidadáns, como “un can rabioso que pode atacar en calquera momento”. 
���� Transformáronse no principal medio de transporte privado. Os coches identifícanse na actualidade con matrícula 

para poder sancionar os infractores, tal como se solicitaba no texto. Os automóbiles provocan un número moi ele-
vado de mortos, por atropelo ou por accidentes. 

S14.  

���� Fiadura Transformar unha fibra téxtil nun fío continuo con cohesión e manexable. 

���� Water Frame 
Torno de fiar, movido por enerxía hidráulica, inventado en 1769 por Arkwright. Daba fío resis-
tente, válido para o urdido e non para a trama, permitindo tecer o algodón sen apareceren rizos. 

���� Máquina de 
vapor 

Motor de combustión externa que transforma a enerxía térmica dunha cantidade de vapor de 
auga en enerxía mecánica. 

���� División do 
traballo 

Separación das operacións produtoras, ocupándose cada obreiro sempre da mesma clase de 
operacións. Entre todos os obreiros logran un resultado común, suma dos seus esforzos. 

���� Forno  
siderúrxico 

(De sideros, ferro en grego) Lugar onde se trata o mineral de ferro para obter diferentes metais 
ou aliaxes. 

S15.  

[http://www.clemson.edu/caah/history/FacultyPages/PamMack/lec122/britir.htm] 

Máquina de 

vapor: Watt 

Mina ou explotación de carbón de coque, 
con vagonetas movidas por tracción 

humana. 

Primeira ponte de ferro en Coalbrookedale (Inglate-
rra) no río Severn. Deseñada por Thomas Pritchard 
e construída polos fundidores John Wilkinson e 

Abraham Darby (1777-1779). 

 

Canais en Birmingham para o aproveita-
mento hidroeléctrico para a nova indus-

tria. 
Ferrocarril. Máquina Rocket, 1829. 

S16.  

���� Explotación de carbón das minas. 
���� Mulleres e mozos ou nenos. 
���� Vantaxes: maior produción, en menos tempo e cunha man de obra barata. / Inconvenientes: doenzas dos obreiros, 

malas condicións hixiénicas, sobreexplotación. 
���� Carbón de coque (hulla e antracita). Máis enerxético, baixo custo e accesible a todo o mundo. 
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S17.  

A  Mineral de ferro. B  Fols. C  Molde do canón. D  Escoura. 

 

O esquema básico dun alto forno é o mesmo que se empregaba na antigüidade para a fundición dos canóns de 
ferro. colócanse alternativamente capas de carbón e mineral de ferro (a). Na parte inferior do forno existían unhas 
tobeiras por onde se forzaba a entrada do aire mediante uns grandes fols (b). No crisol do forno atopábase un ori-
ficio polo que fluía o arrabio e se dirixía ao molde do canón (c). Por riba unha abertura, debaixo das tobeiras, cara 
a outra boca por onde saía a escoura. (d). 

S18.  

Na primeira fase da revolución industrial, as innovacións técnicas máis destacadas foron, para o sector da 
industria téxtil algodoeira, as fiadoras coñecidas como a lanzadeira voante ou Jenny (John Kay, 1733), ou o 
bastidor para fiar Water-Frame, de Richard Arkwright; así como para o tecido o tear mecánico Mule-jenny, de 
Crompton. Polo que respecta á industria siderúrxica foi fundamental a invención da pudelaxe, sistema creado por 
Henry Cort (1784)  

Máis información: 

���� [http://www.slideshare.net/doshermanas/innovaciones-tecnicas-presentation] 
���� [http://es.wikipedia.org/wiki/Spinning_Jenny] 

S19.  

���� Capital Cantidade que se presta ou se inviste. 

���� Cooperativa 
Asociación autónoma de persoas que se unen voluntariamente para formar unha organiza-
ción democrática cuxa administración e xestión debe resultar do consenso de todos os seus 
membros. 

S20.  

���� [http://es.wikipedia.org/wiki/Adam_Smith] 
���� [http://www.antroposmoderno.com/antro-articulo.php?id_articulo=69] 
���� [http://www.biografiasyvidas.com/monografia/smith/] 

S21.  

O proceso de industrialización xerou a aparición e desenvolvemento do proletariado; homes mulleres e nenos tra-
ballaban longas xornadas, por salarios baixos, en condicións hixiénicas precarias e vivían en barrios insalubres e 
marxinais. Esta precaria situación xerou conciencia de clase entre os seus membros e unha reacción contra a pa-
tronal; as protestas do proletariado canalizáronse en varios movementos: o ludismo ou oposición ao maquinismo; 
as primeiras asociacións, chamadas Sociedades de Socorro Mutuo; as Trade Unions ou o nacemento do sindica-
lismo, con grandes reivindicacións laborais... Os obreiros agrupáronse segundo diversas ideoloxías: marxismo e 
anarquismo, que se internacionalizaron. 

S22.  

���� Con esta lei penalízase o asociacionismo obreiro cunha regulamentación moi severa. Neste artigo prohibe formar 
piquetes para impedir a entrada de calquera traballador ao seu posto de traballo ou intentar facerlle presión a cal-
quera compañeiro para sumarse a calquera movemento de protesta. 

���� É unha regulamentación democrática, na que concede grandes liberdades aos afiliados aos sindicatos e marca as 
limitacións da propia lei. 
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S23.  

De arriba a abaixo: 

3 6 7 8 2 1 4 5 

S24.  

���� Barcelona-Mataró e Madrid Aranxuez. 
���� No último terzo do século XIX. Cidades: Santiago Compostela, Vigo, Tui, Ourense, Monforte Lemos, Lugo, A 

Coruña. 
���� Trazado radial, tomando como centro a cidade de Madrid. Uniu a capital cos principais centros industriais (Catalu-

ña e País Vasco) mais a unión entre eles tardou varias décadas. Salvo en Cataluña, non hai conexións entre as 
cidades costeiras. 

S25.  

���� Describe o interior da fábrica (pésimas condicións), os distintos traballos dos operarios da fábrica, como os homes 
preparaban a folla do tabaco para logo poder ser leado. 

���� Edificio situado na rúa Concepción Arenal, fronte á praza da Palloza, construído no século XVIII para o Servizo de 
Correos Marítimos das Colonias. É un proxecto do arquitecto Antonio de Mesa e Álvarez. No 1802 pasou a formar 
parte da Fábrica Nacional de Tabacos e máis tarde Tabacalera. Dende o 2002 o edificio xa non produce tabaco. 
Era unha das 11 fábricas de manufacturas do tabaco en España e a súa man de obra era exclusivamente femini-
na, por ser máis económica (4000 cigarreiras no ano 1886) e a súa produción estaba especializada en cigarros. 

 



 

Páxina 40 de 44 

 

6.2 Solucións das actividades complementarias 

S26.  

���� Sudamérica (Perú, Bolivia e Colombia) nas altas mesetas. 
���� No informe de Juan de Castellanos sobre a expedición de Gonzalo Giménez de Quesada ao interior de Colombia 

(1536). 
���� As contas dun hospital de Sevilla, en 1673. 
���� Ás fames. 
���� Rotación de tres cultivos: nabos, patacas e centeo, sementando só o 25 % da terra existente. 

S27.  

���� O téxtil. 
���� Indianas. 
���� A forza hidráulica. 
���� Barcelona. 
���� O enerxético e o do mercado. 

S28.  

���� Gravado do interior dunha fábrica de estampados en Barcelona no século XIX. Mentres as máquinas traballan, o 
encargado supervisa o traballo dos homes en primeiro plano. En segundo plano traballan as mulleres. 

���� Unha serie de rolos cilíndricos de metal con debuxos gravados neles. Baixo eles deslízase o tecido que queda 
estampado polas sucesivas imprimacións de cor. Nun segundo plano obsérvanse mulleres traballando, semellan 
teares. 

���� Ou a forza hidráulica ou carbón mineral, dependendo da época e da localización da fábrica. 
���� Para lles transmitir a enerxía aos rolos. 
���� Industria téxtil, estampación. 
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6.3 Solucións dos exercicios de autoavaliación 
 

1. Cal foi a causa máis importante do crecemento demográfico...? 

�  
� A mellor alimentación. 
�  
�  

2. A Revolución Industrial comezou a finais do século XVIII en... 

�  
�  
�  
� Inglaterra. 

3. Entre outros factores, influíu nela o proceso de cerramento de parcelas chamado... 

�  
� Enclosures. 
�  
�  

4. Os primeiros sectores que se industrializaron foron.... 

�  
�  
� A industria téxtil do algodón e a siderúrxica. 
�  

5. A quen se lle atribúe tradicionalmente a invención da locomotora? 

�  
�  
� Stephenson. 
�  



 

Páxina 42 de 44 

 

 

6. Ademais da máquina de vapor, outro símbolo da primeira Revolución Industrial foi... 

�  
�  
�  
� O carbón. 

7. (...) tivo importantes efectos sobre a poboación... 

�  
� Supuxo un aumento dos movementos migratorios e do crecemento das cidades. 
�  
�  

8. Que autor é considerado como o pai do liberalismo económico? 

�  
�  
�  
� Adam Smith. 

9. Como afectou a Revolución Industrial a España? 

�  
� Só Cataluña e Euskadi se industrializaron. 
�  
�  

10. Unha das causas pola que a fabricación de lenzos galegos non conseguiu ter éxito industrial 
foi... 

�  
�  
�  
� Non foron quen de soportar a competencia dos tecidos cataláns. 
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7. Glosario 
 

���� Alto forno 
Construción pensada para efectuar a fusión e redución de minerais de ferro para elaborar 
a fundición. Durante a primeira fase da revolución industrial a súa aplicación foi un dos 
grandes motores do cambio. 

A 

���� Asociacións obreiras 

Organización de obreiros, xurdida a partir de 1840, que recollía a tradicional organización 
gremial, agrupando traballadores do mesmo oficio e localidade, con fins de axuda mutua, 
en caso de doenza, necesidade ou folga; ademais, defendía o dereito de asociación e 
melloras laborais. De espírito cooperativista, promoveron escolas e ateneos ou outros 
centros culturais para obreiros. 

 

���� Burguesía industrial 
Grupo social, que en España se desenvolve especialmente en Cataluña (Barcelona) de 
tendencia proteccionista no económico e politicamente moderada. 

���� Burguesía terratenente 
Especuladores latifundistas, na súa maior parte absentistas, que aproveitaron as desamor-
tizacións para acaparar gran parte das terras vendidas en poxa pública. B 

���� Burguesía urbana 
Clase media das cidades, formada por profesionais liberais e por pequenos comerciantes 
enriquecidos en talleres ou en fábricas. 

 

C ���� Convertedor Bessemer 

Retorta de revestimento ácido no que o arrabio fundido se transforma en aceiro por insu-
flación de aire a presión. Debe o seu nome a Henry Bessemer (1813-1898), industrial 
británico. Este método de obtención de aceiro reduciu os custos da produción e propagou-
se rapidamente polos centros industriais. 

 

D ���� Desamortización 

Consistiu en pór no mercado, mediante unha poxa pública, as terras e bens non produtivos 
en poder das chamadas «mans mortas», case sempre a Igrexa católica ou as ordes reli-
xiosas e territorios nobiliarios, que os acumularon como habituais beneficiarias de doazóns 
e testamentos. A súa finalidade foi acrecentar a riqueza nacional e crear unha burguesía e 
clase media de labradores propietarios. Ademais, o estado obtiña uns ingresos extraordi-
narios cos que se pretendían amortizar os títulos de débeda pública. 

 

F ���� Falansterios 
No sistema industrial de Fourier, ampla asociación de produción, na que os traballadores 
vivían en comunidade. 

 

I ���� Indiano 
Emigrante que volve rico de América e que, en moitos casos, inviste parte do seu capital 
na súa terra natal, nomeadamente na creación de escolas de primeiras letras, formación 
profesional (escolas americanas), sanidade e cultura en xeral. 

 

L ���� Ludismo 

Nome co que se define historicamente, no movemento obreiro, as primeiras manifesta-
cións de resistencia contra o emprego de maquinarias polos empresarios. Debe o seu 
nome ao capitán Ludd, lendario obreiro téxtil inglés de finais do século XVIII, ao que se lle 
atribúe a destrución de teares. Consideraban que as máquinas eran culpables do aumento 
do paro e do descenso dos salarios. 

 

P ���� PSOE 

Siglas do Partido Socialista Obreiro Español. Partido fundado polo tipógrafo Pablo Iglesias, 
cando foi expulsado –xunto con outro colectivo de obreiros de Madrid– da FRE (1872). Ese 
núcleo marxista de traballadores fundou o PSOE en 1879 e empregou a asociación de 
tipógrafos, creada por Iglesias, para crear un sindicato afín, a Unión Xeral de Traballado-
res. 

 

U ���� UXT 
Unión Xeral de Traballadores. Sindicato afín ao PSOE constituído co impulso da asocia-
ción de tipógrafos, fundada por Pablo Iglesias. Nutriuse de obreiros cualificados e urbanos 
que, á súa vez, formaban parte das sociedades de oficio. 
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8. Bibliografía e recursos 

Bibliografía 

� Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. Libros para a educación secunda-
ria a distancia. Ámbito da sociedade. 

– Módulo 2: páxinas 153 a 162 (A Revolución Industrial) e 167 a 169 (O movemento 

obreiro). 

– Módulo 4: páxinas 44 a 51 (A industrialización), 52 a 57 (A industrialización en Es-
paña), 58 a 60 (Obreiros e burgueses) e 61 a 67 (Os socialismos). 

� Armas, J.A. e outros. Historia. 1º de bachillerato. Editorial Anaya, Madrid, 1989.  

� Santacana, Juan e outros. Milenio. Editorial SM, Madrid 1998. Páxinas 28 a 43. 

Ligazóns de internet 

� [http://www.artehistoria.jcyl.es/historia/contextos/2643.htm] ArteHistoria. 

� [http://www.claseshistoria.com/revolucionindustrial/esquema.htm] Clases de Historia 
(o proceso de industrialización). 

� [http://www.historiasiglo20.org/enlaces/revindustrial.htm] Ligazóns relacionadas coa 
Revolución Industrial. 

Outros recursos  

Cartografía 

� Atlas. Ligazóns en internet [http://www.historiasiglo20.org/enlaces/mapas.htm] 

Filmografía 

� A chegada do ferrocarril a España (Artehistoria)  

[http://www.youtube.com/watch?v=sZYnULMY8-U&feature=fvw] 

� Germinal, de Claude Berri, baseada na novela de Zola (1982). Analiza a situación dos 
obreiros nas minas de carbón do N. de Francia na segunda metade do século XIX..]. 

– [http://es.wikisource.org/wiki/Germinal] Novela. 

– [http://platea.pntic.mec.es/curso20/24_elcine-iniciacion/3.pdf] Película. 

� Saída dos obreiros da fábrica, dos irmáns Lumiére.  
– [http://www.youtube.com/watch?v=xxLGDF_121U] 

Novela histórica 

� Conde, Alfredo: Azul cobalto. Historia posible do Marqués de Sargadelos. Ed. Edhasa. 
ISBN: 84-350-6045-4. Antonio Raymundo Ybáñez, marqués de Sargadelos é creador 
da cerámica que leva o seu nome, ... introdutor do enciclopedismo e os avances tecno-
lóxicos chegados a España coa Guerra de Independencia... 

 


