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Introducci6: el desenvolupament de la demografia en relació a I'estadística i
I'economia; presentació del programa.

• primera part.
ANALlSI DEMOGRAFICA

1. Els inicis de I'analisi demografica: la recerca de regularitats estadístiques. Els
éxits de I'analisi demografica: la construcció de taules, la separació deis factors i
deis efectes. Algunes qüestions actuals de I'analisi demografica: I'utilitat deis
models de població i els límits de les previsions demografiques.

2. L'observació deis fenomens demografics:
2.1. Formes d'observació.
2.2. Fiabilitat i tipus d'errors de les fonts demografiques: censos, padrons,
estadístiques del moviment natural i migratorio
2.3. Fonts complementaries, enquestes.

3. La referencia temporal deis fenomens demografics: el diagrama de Lexis.

4. Tipus de magnituds (stocks i fluxes) i de mesures (proporcions, taxes
probabilitats).

5. La descripció deis fenomens:
5.1. Tipus de fenomens: fatals (o no fatals), compatibles (o excloents) i
renovables (o no renovables).
5.2. Intensitat i calendari deis fenomens.
5.3. El model de taula demografica.

6. Les aptiques d'analisi: longitudinal, transversal i per duració.
6.1. Taules longitudinals i transversals. Generacions reals i generacions
ficticies. .
6.2. La distinció entre els efectes d'edat, de generació i del momento Analisi
de casos.

7. L'analisi transversal i I'estudi d'una població:
7.1. L'estructura per sexes i edats.
7.2. Altres característiques i formes de representació grafica.
7.3. Taxes brutes i taxes específiques.
7.4. Procediments per neutralitzar I'efecte estructura:I'estandarització directa
(tipificació de I'estructura) i I'estandarització indirecta (tipificació del fenomen).
7.5. Aplicació de I'estandarització. Analisi de casos.



8. L'analisi de la mortalitat.
8.1. Taxes brutes, per edats i quocients de mortalitat.
8.2. Funcions i relacions de la taula de mortalitat.
8.3. La mortalitat infantil, I'esperan~a de vida en néixer i a diverses edats.
8.4. Construcció i interpretació de taules de mortalitat del momento
8.5. Metodes indirectes per estimar la mortalitat de poblacions amb
estadístiques incompletes: el metode de les defuncions, el calcul deis
sobrevivents i I'ús de taules tipus de mortalitat.

9. L'analisi de la fecunditat
9.1. Taxes de natalitat, fecunditat i reprodució.
9.2. Taules de fecunditat del moment i de les generacions.
9.3. Relacions entre els indicadors transversals i longitudinals.
9.4. L'estudi de la fecunditat amb estadístiques incompletes: els índexs de
Princeton, els índexs obtinguts a partir de censos i d'enquestes retrospectives.

10. Creixement i reproducció de les poblacions
10.1. La mesura del creixement: els tipus de taxes i el seu calcul.
10.2. Els components del creixement i la reproducció d'una població. La
taxa neta de reproducció, la taxa de reproducció deis anys viscuts i la taxa
intrínseca de creixement.

11. Els models de població
11.1. Característiques i propietats de les poblacions estables
11.2. Aplicacions analítiques del models de població: presentació d'alguns
exemples.

12. Perspectives demografiques
12.1. Projeccions príncipals i derivades. Tecniques usuals.
12.2. Resultats de les previsions i errors més habituals.
12.3. Passat, present i futur en demografia.
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13. Les teories macrodemografiques
13.1. El model malthusia
13.2. Les tesis revisionistes del model malthusia
13.3. El model de la transició demografica

14. Desenvolupament economic i determinants de la mortalitat
14.1. Analisi i interpretació del descens secular de la mortalitat en els pa'isos
industrialitzats
14.2. L'explicació deis diferencials internacionals de la mortalitat en el segle
XX.

15. Les teoríes economiques de la fecunditat.
15.1. Les variables intermedies o immediates de la fecunditat: la distinció
entre parametres biologics i comportaments.



15.2. Els analisis econometrics i la teoria micro-economica de la fecunditat:
G. Becker i I'escola de Chicago.
15.3. El estudi deis cicles economics i les seves relacions amb els cicles
demografics, migratoris i de la fecunditat: B. Thomas i R. Easterlin.
15.4. La perspectiva antropologica de J. Cadwell i la teoria deis fluxes
intergeneracionals.

16. Les conseqüencies economiques de I'evolució demografica, en els parsos
occidentals

16.1. Els nivells d'activitat i ocupació de la població.
16.2. Inmigració i mercat de treball.
16.3. Estructura per edats i composició de la demanda de bens iserveis.
16.4. Justificació i I'eficacia de les polítiques natalistes i migratories.
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CRITERIS D'AVALUACIÓ

L'assignatura sera avaluada mitjan~nt les notes obtingudes en tres examen s (a
mitjan mar~, mitjan abril i final de maig) La nota final sera la mitjana aritmética
d'aquestes tres notes.


