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Objectius 

L’assignatura té com a principals objectius dotar a l’estudiant de les principals eines conceptuals i teòriques 
existents per abordar l’estudi de la migració de la població, així com analitzar les característiques dels principals 
moviments migratoris –tant interns com externs- que tenen com a territori de referència Europa i, en especial, 
Espanya i Catalunya. 
Altres objectius són: 

Iniciar una actitud crítica envers el tractament i l’estudi de la migració humana. 
Desenvolupar les capacitats de treball autònom. 

Continguts 
0. Introducció. Bibliografia de referència 
1. Introducció a l'estudi de la mobilitat i la migració 

1.1. Conceptualització 
1.2. Classificació i tipologies 

2. Propostes teòriques 
3. Fonts d'informació i tècniques d’anàlisi 

3.1. Fonts estadístiques de flux i estoc 
3.2. Mesures directes i indirectes 

4. Poblament i migració a Espanya i Catalunya 
4.1. Transformació socio-econòmica i migració I: l’activitat econòmica i el mercat de treball 
4.2. Transformació socio-econòmica i migració II: la distribució de la població 
4.3. Catalunya en el context de la migració interna a Espanya: especificitat i conflictes 
4.4. Mobilitat quotidiana, mobilitat residencial i migració: noves dinàmiques 

5. Migracions internacionals 
5.1. Perspectiva històrica i global de les migracions. Principals fluxos mundials 
5.2. Migracions a Europa: migració interna i amb països extraeuropeus 
5.3. Emigració i immigració internacional a Espanya i Catalunya 
5.4. Polítiques migratòries i polítiques d’estrangeria 

 
Metodologia docent 

Els continguts de l’assignatura es desenvoluparan mitjançant les següents activitats: 
- Exposicions orals del professor. 
- Lectura de materials, llibres i articles (activitat individual dels estudiants complementària al treball d’aula). 
- Elaboració d’un treball de recerca (treball a classes i tutories, elaboració de material i seguiment de la recerca ) 
- Treball i debats participatius en grup 
- Comentari del professor sobre les presentacions dels resultats del treball de recerca, els debats i les exposicions 
orals realitzades per part dels estudiants 

Pràctiques 
L’activitat pràctica en aquesta assignatura s’estructura a partir de la realització d’exercicis i pràctiques que 
desenvolupen diversos aspectes concrets del temari.  

Avaluació 



- Realització d’un examen basat en el temari de l’assignatura 
 
- Seguiment del treball de curs i realització del mateix. 
 
Es tracta d’un treball de recerca individual sobre les migracions internes i internacionals en dues regions o dos 
països a triar pel propi alumne. El treball s’anirà elaborant per etapes: 
 
1) Redacció d’una introducció amb les hipòtesis i qüestions prèvies, un índex dels temes que voleu tractar i 
una proposta de fonts i bibliografia que voleu consultar. La llargària màxima serà de dos fulls (DIN A4, lletra 
Times, 12pt.). Les referències bibliogràfiques es citaran d’acord amb la normativa de la revista Documents 
d’Anàlisi Geogràfica.  
Data de lliurament: març 2010 
 
2) Presentació oral individual a classe: caldrà preparar amb el programa Power Point una presentació del treball 
individual de curs realitzat fins aquell moment. Es lliurarà en format CD o a través de la missatgeria del campus 
virtual. 
Data de realització: maig 2010 
 
3) Lliurament del treball de recerca de final de curs: construint sobre la feina feta al llarg del curs, presentació 
d’un treball de recerca amb una llargària màxima de 10 pàgines DIN A4 (annexes a part). Caldrà triar un títol 
global del treball, el qual estarà composat per a) una introducció; b) una exposició dels resultats obtinguts; c) unes 
conclusions amb reflexions personals; d) un llistat de bibliografia: i e) uns annexos estadístics i cartogràfics.  
Data de lliurament: juny 2010 
 
Qualificació: 
 
- Caldrà obtenir com a mínim un 5 sobre 10 a l’examen (un 40% de la nota final) 
- Presentació escrita del treball de recerca (50% de la nota final) 
- Presentació oral del treball en curs (10% de la nota final) 
 
La segona convocatòria adopta els mateixos criteris d’avaluació que la primera convocatòria. 
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Catarata 
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