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1. Presentació de l’assignatura. Estructura i objectius. Criteris d’avaluació. 
Comentari sobre la bibliografia bàsica de referència. 

 
 

1. L’organització mundial de l’activitat econòmica 
 
Unitat Temàtica 1. La formació del sistema mundial. Globalització: interdependència i 
desigualtat 
Unitat Temàtica 2. La conceptualització i la mesura de la desigualtat mundial: propostes 
Unitat Temàtica 3. Les teories de la modernització: el model de Rostow 
Unitat Temàtica 4. Propostes alternatives: les teories de l’ intercanvi desigual, del centre i 
perifèria, les crítiques ecologistes 
Unitat Temàtica 5. La producció i comercialització desigual d’aliments 
Unitat Temàtica 6. La geografia de la fam. La revolució verda 
Unitat Temàtica 7. Recursos i desenvolupament: l’energia. Etapes i substitució de fonts 
energètiques 
Unitat Temàtica 8. Panorama recent de l’activitat industrial en els països enriquits: del 
fordisme al post-fordisme 
Unitat Temàtica 9. Creixement industrial en alguns països empobrits: aparició i 
diversificació dels Nous Països Industrialitzats 
Unitat Temàtica 10. El creixement del sector serveis dins de l’economia mundial 
 
2. La població mundial: evolució i característiques 

 
Unitat Temàtica 1. Antic i Nou règim demogràfic. La transició demogràfica 
Unitat Temàtica 2. Pressió demogràfica i creixement econòmic en les societats agràries: 
Malthus i Boserup. Evolució i distribució de la població mundial 
Unitat Temàtica 3. Les dues ruptures: la transició del Neolític i la transició demogràfica a 
Europa (1800-1914) 
Unitat Temàtica 4. Diferències demogràfiques mundials: la població dels països enriquits i 
els països empobrits 
Unitat Temàtica 5. Estudi de cas en països enriquits (fecunditat i família): La segona 
transició demogràfica 
Unitat Temàtica 6. Estudi de cas en països empobrits (mortalitat i morbilitat): Noves i velles 
malalties a Àfrica 
Unitat Temàtica 7. Estudi de cas en països empobrits (fecunditat): Xina, política 
demogràfica i desenvolupament econòmic 



Unitat Temàtica 8. Les migracions internacionals: cap a l’organització global de l’economia 
i el treball 
 
 
 
A les sessions de pràctiques es treballaran aspectes de la recerca geogràfica i alguns dels 
indicadors demogràfics més utilitzats.  

 


