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Objectius 
Aquesta assignatura té com a objectiu principal dotar l’alumne dels coneixements bàsics sobre la població i la 
dinàmica demogràfica del món, amb especial atenció a l’evolució des del darrer quart del segle XX. En el 
desenvolupament del curs s’ha previst fer un repàs tant de les teories bàsiques com dels debats més actuals sobre 
l’evolució de la dinàmica demogràfica al món. De la mateixa manera, en cadascuna de les parts del programa es 
tindrà en compte els aspectes territorials corresponents a les grans unitats geogràfiques regionals. 
 
Objectius: 
 
1) Identificar les principals fonts d’informació sobre la població mundial, les seves característiques i els llocs on 
trobar-les. 
 
2) Conèixer els principals trets que han caracteritzat l’evolució de la població mundial al llarg del darrer segle XX 
i les previsions de futur. 
 
3) Establir les grans línies d’evolució dels fenòmens demogràfics a escala de les grans unitats territorials i 
identificar els seus respectius sistemes demogràfics. 
 
4) Familiaritzar-se amb el debat teòric que implicat en l’anàlisi demogràfica a nivell mundial, en cadascun dels 
fenòmens principals: fecunditat i nucpcialitat, migracions i mortalitat. 

Continguts 
Part I. Fonts d’informació: la borrositat estadística, un nou limes? 
1. Estadístiques i fonts d’informació sobre la població mundial. 

1.1. Principals estadístiques: censos, registres de població i enquestes específiques. 
1.2. Fonts d’informació. 
 

Part II: Població i territori: 
2. Evolució històrica de la població mundial per grans regions. 

2.1. Del paleolític al neolític: la polèmica sobre el control de la població. 
2.2. Del neolític a la revolució industrial.  
2.3. De la revolució industrial als nostres dies. 

 
3. La distribució espacial de la població: poblament, densitats i urbanització. 

3.1. Poblament i densitat. 
3.2. La urbanització. 

 
Part III: Dinàmiques demogràfiques 
4. La teoria de la Transició demogràfica: el creixement modern de la població. 

4.1. La teoria i el model històric europeu. 
4.2. Les transicions contemporànies: la diversitat regional. 



4.3. Per una genealogia de la transició demogràfica. 
 

5. La transició epidemiològica i sanitària: la morbilitat i la mortalitat. 
6. Vers una Segona Transició demogràfica?: Nupcialitat i fecunditat. 
7. La transició de la mobilitat: Migracions internes i internacionals. 
 
Part IV: Característiques sociodemogràfiques de la població 
8. L’estructura de la població: processos d’envelliment. 
9. Nivell d’instrucció, activitat i mercat de treball. 
 
Part V: El futur de la població mundial. 
10. El futur de la població mundial. 
11. Polítiques de població: Xoc de civilitzacions o xoc de poblacions? 
12. Narratives de la població: Utopies i distopies demogràfiques. 

Metodologia docent 
 Els continguts de l’assignatura es desenvoluparan mitjançant les següents activitats: 
1 Exposicions orals del professor. 
 
2 Lectures corresponents als diferents blocs del temari. 
 
3 Treball de grup consistent en un informe executiu sobre l’evolució demogràfica, característiques de la població 
i diagnosi sobre el futur demogràfic d’un país del món. 
 
4 Ressenya crítica d’un llibre o article sobre la població mundial. 

Avaluació 
L’Avaluació dels continguts i els criteris d’avaluació es duran a terme de la seüent manera: 
 

1) Una prova escrita a realitzar al final del període lectiu. La prova constarà de dues preguntes, una d’elles 
el comentari d’un gràfic, taula o escrit, i la segona un tema a desenvolupar. 

2) Ressenya crítica elaborada pels estudiant a partir d’un llibre o article. Es valorarà el criteri de l’alumne, 
la capacitat de mobilitzxar els seus coneixements de forma sintètica i estructurada. 

3) El treball de grup sobre l’evolució demogràfica d’un pais del món i la diagnosi prospectiva. Es cerca 
desenvolupar en l’alumne criteris de redacció professionals, en tot el procés de producció de l’informe 
des de la recerca de dades i fonts estadístiques, fins al coneixement i claredat en el desenvolupament, 
amb criteris propis. 

 
La qualificació dels diferents tipus d’avaluació, serà la següent: 
 

1) L’examen final suposarà el 30% de la nota final. 
2) El ttreball de curs equivaldrà al 20%. 
3) La ressdenya crítica un 10%. 
4) La participació als debats, i l’activitat de classe, un 40%. 

 
El calendari: 
 
1 L’examen es fara el dia fixat a la Guia de l’Estudiant. Llevat de casos excepcionals i degudament justificats no 
es farà cap ltre dia. 
 
2 El lliurament del treball es farà una setmana abans de finalitzar el curs. 
 
3 El lliurament de la ressenya es farà un mes abans d’acabar el curs. 
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