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PROGRAMA

DESCRIPTOR OFICIAL  DE L’ASSIGNATURA
Problemes i hist˜ria de les poblacionscontemporˆnies. M•todes i t•cniques de l'anˆlisidemogrˆfica. Teories
econ˜miques de la poblaci—

OBJECTIUS DE L’ASSIGNATURA
El primer, con•ixer els instruments anal’tics ques'utilitzen per estudiar la dinˆmica de les poblacions (des
d'aquellsque analitzen per separat els fen˜mens demogrˆfics, com la taula de mortalitat, fins aquells que integren
diversesvariables com s—n els models de poblacions estables). El segon,presentar els desenvolupaments te˜rics i
els coneixements anal’tics disponibles per estudiar les relacions entre variables econ˜miquesi variables
demogrˆfiques.

TEMARI  DETALLAT DELS CONTINGUTS

primera part
ANËLISI DEMOGRËFICA

1. Introducci— a l'estudi del creixement i estructura d'unapoblaci—
1.1. Les fonts oregistres puntuals: censos i enquestes. Fiabilitat i tipus d'errors
1.2. La mesura del creixement: lestaxes i el seu cˆlcul. Les grˆfiques amb escales aritmetica ilogaritmitca
1.3. L'anˆlisi de l'estructuraper sexes i edats, i d'altres variables. Indicadors i representacionsgrˆfiques.

2. L'estudi dels components del creixement
2.1. Els registresdel moviment natural i migratori.
2.2. Problemes de l'observaci— continuada i de les enquestesretrospectives
2.3. Les taxes globals o brutes i les taxes espec’fiques
2.4. La neutralitzaci— dels efectes d'estructura:l'estandaritzaci— directa, indirecta i mœltiple

3. La descripci— dels fen˜mens demogrˆfics
3.1. La sevarefer•ncia temporal i l'œs del diagrama de Lexis
3.2. Tipus de magnituds (estocs i fluxes) i tipus de mesures(proporcions, taxes i probabilitats)
3.3. Les ˜ptiques d'anˆlisi: longitudinal, transversal i perdurada
3.4. La distinci— dels efectes d'edat, de generaci— i delmoment

4.  L'anˆlisi de la mortalitat
4.1. El model detaula demogrˆfica: l'exemple de la taula de mortalitat
4.2. Funcions de la taula de mortalitat i indicadors sint�tics dela taula
4.3. Construcci— i interpretaci— de taules de mortalitat delmoment
4.4. L'œs de m�todes indirectes i de taules-models demortalitat

5. L'anˆlisi de la fecunditat
5.1. Les variablesimmediates o interm•dies de la fecunditat
5.2. Taules de fecunditat del moment i de les generacions. Relacionsentre els indicadors.
5.3. L'anˆlisi de la fecunditat a partir de censos i d'enquestesretrospectives

6. Models de poblaci— i perspectives demogrˆfiques
6.1. Les Taxes deReproducci— i la Taxa Intr’nseca de Creixement
6.2. Caracter’stiques i propietats de les poblacions estables
6.3. Projeccions principals i derivades. T•cniques m�s usuals

segona part
ECONOMIA DE LA POBLACIî

7. Les relacions entre el creixement de lapoblaci— i el creixement econ˜mic
7.1. Elmodel malthusiˆ
7.2. La transici— demogrˆfica en els pa•sos occidentals i endesenvolupament
7.3. Els models demoecon˜micsactuals: desenvolupament te˜ric i evidencies emp’riques

8. Noves justificacions de les pol’tiques demogrˆfiques
8.1. Externalitatsi qŸesti— demogrˆfica: l'˜ptica microecon˜mica
8.2. El creixement demogrˆfic des de la perspectiva de l'ecologiai les ci•ncies de la salut
8.3. Les contribucions de l'anˆlisi demogrˆfica

9. Els determinants de la mortalitat
9.1. Evoluci—hist˜rica i disparitats internacionals de la mortalitat
9.2. Les desigualtats internes de la morbilitat i mortalitat en elspa•sos occidentals

10. Les teories econ˜miques de lafecunditat
10.1. La teoriamicro-econ˜mica de la fecunditat: Leibenstein, G. Becker i l'escola deChicago



10.2. La perspectiva antropol˜gica de J. Cadwell i la teoria delsfluxes intergeneracionals
10.3. L'estudi dels ciclesecon˜mics i les seves relacions amb els cicles de la fecunditat: B.Thomas, R.

Easterlin i R. Lee

11. Les conseqŸ•ncies de la immigraci— i els canvis en lesestructures per edats en els pa•sos occidentals
11.1. mercat detreball
11.2. despeses pœbliques i transfer•ncies entre generacions
11.2. nivells devida i estructures de consum

CALENDARI APROXIMAT

I Part 20 sessions IIPart 18 sessions
Tema 1 3 sessions Tema 7 3sessions
Tema 2 3 sessions Tema8 3 sessions
Tema 3 4 sessions Tema9 3 sessions
Tema 4 4 sessions Tema 10 3sessions
Tema 5 3 sessions Tema 11 3 sessions
Tema 6 3 sessions Exˆmens 3 sessions

BIBLIOGRAFIA BËSICA I COMPLEMENTËRIA

De la primera part: ANËLISIDEMOGRËFICA

Existeixen diferents manuals d'anˆlisi demogrˆfica.Els que s'enumeren a continuaci— estan publicats tots en
espanyol ipoden utilitzar-se indistintament, depenent de la prefer•ncia del'estudiant, per preparar la primera part
del curs. Seran tamb� necessaris els dossiers de documentaci—estad’stica i d'exercicis que es posen a la venda
en el servei defotoc˜pies de la facultat.

HENRY, L. 1976. Demograf’a.An‡lisis y modelos. Barcelona, Ed. Labor
LEGUINA, J. 1981. Fundamentos de demograf’a. Madrid, Siglo XXI
LIVI BACCI, M. 1993. Introducci—n a lademograf’a. Barcelona, Ariel.
PRESSAT, R. 1979. Demograf’aestad’stica. Barcelona, Ariel
PRESSAT, R. 1983. El an‡lisis demogr‡fico.M�xico, Fondo de Cultura Econ—mica
PRESSAT, R. 1977. La pr‡ctica de la demograf’a. 30 problemas.M�xico, Fondo de Cultura Econ—mica
TAPINOS, G. 1990. Elementos de demograf’a. Madrid, Espasa Calpe



De la segona part: ECONOMIA DE LAPOBLACIî

A les classes es presentaran i comentaran lesrefer•ncies bibliogrˆfiques m�s significatives de cadascun delstemes
d'aquesta segona part. Aqu’ es presenten nom�s lesrefer•ncies bibliogrˆfiques que pel seu caracter de s’ntesi es
consideren particularmentrecomanables per a tots els estudiants.

DEMENY, P. i MCNICOLL, G. (eds.). 1998. TheReader in Population and Development. Nova York. St. Martin Press.
EASTERLIN, R. i CRIMMINS, E. 1985. The Fertility Revolution.University of Chicago Press. Cap’tol 2, "Theoretical
Framework": 12-31(inclos en el dossiers de la assignatura).
KELLEY, A.C. 1988. "Economic Consequences ofPopulation Change in the Third World", Journal of
EconomicLiterature, 26: 1685-1728 (inclos en el dossiers de la assignatura).
LIVI BACCI, M. 1990. Historia m’nima de lapoblaci—n mundial. Barcelona, Ariel.

NORMES D’EXAMEN I AVALUACIONS

L'assignatura serˆ avaluada mitjan•ant les notesobtingudes en tres examens parcials: dilluns 20 de mar• (temes
1, 2, 7 i8), dilluns 17 d'abril (temes 3, 4 i 9) i divendres 26 de maig (temes 5, 6,10 i 11). La nota final serˆ la
mitjana aritm•tica d'aquestes tres notes o la nota obtinguda a laconvocatoria del examen final.

HORARI TUTORIES

PROFESSOR HORARI TUTORIES
Roser Nicolau Nos dilluns, dimecres i divendres de 14a 15 hores


