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Objectius: L'assignatura té com a primer propósit, d'abast més
general, aprofondir i millorar la capacitat de diagnosi deIs
diferents tipus de situacions demografiques iniciada a
l'assignatura de "Demografia" de primer cicle. Aixó comportora
augmentar el bagatge metodológic, fins assolir un nivell
intermedi d'analisi demografica, i aprofondir els coneixements
sobre les tendencies i interpretacions de l'evolució demografica
de les societats contemporanies.
Un segon propósit, més específic, s'orienta cap a l'aprenentatge
deIs aspectes anteriors a partir de l 'estudL de la situació
demografica de la població europea ( de la població catalana i
l'espanyola) en una doble perspectiva: d'atenció a la seva
evolució temporal, tot situant en un hori tzó secular els seus
canvis, i de visió comparada, mitjancant una basica atenció a
les diferencies seguides per les poblacions d'altres regions del
món. Aquest segon propósit proporcionaria el "fil conductor" que
en termes de dades, practiques o lectures articulara el curso

1. Introducció.
La situació demografica de les societats europees
contemporanies: els trets basics deIs seus regims demografics.

2. Eines de l'analisi demografica: revisió i ampliació de les
metodologies.

2.1 Les fonts demografiques en l'analisi social.
L'utili tzació de les dades censals i enquestes en l'estudi
sociológic de les poblacions.

2.2 Metodes estadístics per a l'analisi demografica.
Aplicacions del model linial general en demografia: correlació,
regressió linial i analisi de la variancia ..

2.3 Principis basics de l'analisi longi tudinal i transversal:
revisió i ampliació.
Analisi transversal i el problema de l'estandarització. Analisi
longitudional i el model tabular. Relacions entre óptiques
d'analisi: problemes metodológics.

3. Tendéncies demografiques i análisi de fenomens.

3.1 La nupcialitat i la fecunditat.
L'estudi del diversos tipus de fecunditat. La fecunditat
matrimonial. Taules de fecunditat i de nupcialitat. L'analisi de
la fecundi tat : diversos enfocaments teórics. Formació i
dissolució de les parelles: medició i exploració de factors
determinants.
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3.2 Mortalitat.
L'análisi demográfica deIs diferents tipus de mortali tato La
mortalitat per causa. L'estudi de la mortalitat social.
Transició epidemiológica i transició sanitaria, els marcs
teórics d'estudi de l'evolució de la mortalitat.
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3.3 Migracions.
La perspectiva sociológica i demografica en l'estudi
migracions. Noves metodologies per al' analisi
migracions. L'evolució de les migracions a les
contemporanies.

3.4 Dinámica de los poblacions.
Conseqüencies socials i económiques dels canvis demografics a
les societats contemporanies. Les transicions en les estructures
de població: l'horitzó de l'envelliment demografic. Migracions i
dinámiques demografiques Les polí tiques _socials i les
tendencies demografiques.

Avaluació:
L'assignatura sera qualificada a partir de la realització del
diversos exercicis presentats al llarg de les diferents sessions
de practiques (6 sessions ) i , de l'examen final convocat per
la facultat. Les preguntes d'aquesta prova provindran d'un
qUestionari distribult unes setmanes abans de la fi del curso
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