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Objectius

Contextualització: Aquesta assignatura s´imparteix en el tercer curs del Grau de C. Política i Gestió Pública i
en el quart curs del Grau de Sociologia.

Objectius de l´assignatura: L' assignatura constitueix una introducció a l' estudi de les poblacions humanes per
a estudiants de ciències socials. S' orienta a l' aprenentatge de mètodes i tècniques bàsiques d' anàlisi
demogràfica i al coneixement (empíric i teòric) de les transformacions demogràfiques contemporànies més
rellevants.

Objectius formatius. La formació bàsica s´estructura al voltant dels següents eixos:

Coneixement de les fonts estadístiques per a l' estudi de les poblacions i de les metodologies bàsiques
per al seu tractament
Principis bàsics en l´elaboració d´indicadors demogràfics.
Aplicacions de l' anàlisi demogràfica a l´estudi de fenòmens socials i polítics.
Coneixement dels canvis demogràfics contemporanis.

Competències

Aplicar les principals teories de la disciplina i els seus diferents camps a problemes pràctics i
professionals reals.
Diferenciar les principals teories de la disciplina i els diferents camps; les elaboracions conceptuals, els
marcs i els enfocaments teòrics que fonamenten el coneixement de la disciplina i els seus diferents
àmbits i subàrees, així com el seu valor per a la pràctica professional mitjançant casos concrets.
Fer exposicions orals efectives i adaptades a l'audiència.
Gestionar la distribució del temps disponible per assolir els objectius establerts per portar a terme la
tasca prevista.
Identificar fonts de dades i fer recerques bibliogràfiques i documentals.
Interpretar i utilitzar acadèmicament textos en anglès.
Mostrar una bona capacitat per transmetre informació, diferenciant els missatges clau per als diferents
destinataris.
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El curs s'estructurarà a partir d'activitats formatives de tres tipus: les classes teòriques, les pràctiques i les lectures.

Aquest conjunt d´activitats es duen a terme a diferents nivells.

Activitats dirigides: classes teòriques i sessions de pràctiques dirigides pel professor.

Activitats supervisades: seguiment de les pràctiques i de les tasques encarregades a classe.

Activitats autònomes: finalització de les pràctiques, preparació de la prova escrita, estudi dels continguts

teòrics i de lectures complementàries.
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Sintetitzar i analitzar informació de manera crítica.
Treballar amb tècniques quantitatives i qualitatives d'anàlisi per aplicar-les en els processos de recerca.
Treballar autònomament.
Treballar en equip i en xarxa, en particular en condicions interdisciplinàries.

Resultats d´aprenentatge

Analitzar i exposar escenaris de futur atenent l'evolució esperada de les diferents variables
demogràfiques bàsiques.
Analitzar i valorar críticament l'evolució de la població d'un territori.
Definir els coneixements bàsics de l'anàlisi demogràfica, en concret, les categories, les tècniques i els
elements fonamentals de l'estudi de la població (taxes de natalitat, mortalitat, migració, creixement
natural o vegetatiu, etc.).
Fer estudis demogràfics bàsics (piràmides de població, expectatives de creixement poblacional, anàlisi
de cohorts d'edat) i analitzar els principals problemes actuals de la població.
Fer exposicions orals efectives i adaptades a l'audiència.
Gestionar la distribució del temps disponible per assolir els objectius establerts per portar a terme la
tasca prevista.
Identificar fonts de dades i fer recerques bibliogràfiques i documentals.
Interpretar i utilitzar acadèmicament textos en anglès.
Mostrar una bona capacitat per transmetre informació, diferenciant els missatges clau per als diferents
destinataris.
Sintetitzar i analitzar informació de manera crítica.
Treballar amb tècniques quantitatives i qualitatives d'anàlisi per aplicar-les en els processos de recerca.
Treballar autònomament.
Treballar en equip i en xarxa, en particular en condicions interdisciplinàries.
Utilitzar fonts de dades, referències temporals i magnituds en l'anàlisi poblacional.

Continguts

Tema 1. Què és la demografia ?

Tema 2. Les fonts demogràfiques

Tema 3 Fonaments de l'anàlisi demogràfica

Tema 4. Creixement i estructura de la població

Tema 5. Construcció de taules demogràfiques

Tema 6 Les desigualtats de la mortalitat, la salut, la fecunditat i les migracions

Tema 7 El creixement de la població i les polítiques demogràfiques

Metodologia
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Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d´aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes Tèoriques 30 1,2 1, 3, 14

Seminari (Pràctiques) 22,5 0,9 1, 2, 4, 7, 11

Tipus: Supervisades

Tutories 15 0,6 1, 6

Tipus: Autònomes

Estudi 30 1,2 1, 3, 14

Lectures 24 0,96 3, 8

Resolució pràctiques 22,5 0,9 1, 2, 4, 6, 7, 11

Avaluació

L' assignatura s´avaluarà a partir de les següents activitats i ponderacions:

- Prova Escrita (50%). Prova que serà fraccionada en sessions d´avaluació al llarg del curs.

- Control de lectura: (15%). Prova específica de lectures de documents distribuïts en el curs.

- Pràctiques (25%). Solució de dos exercicis d´un dossier de pràctiques.

- Participació al seminari de pràctiques (10%).

Per a poder ser qualificat en l' assignatura s´haurà d´haver superat la prova escrita. La importància d´aquesta
prova en l'avaluació del conjunt de l'assignatura està justificada per la necessitat de verificar a nivell individual
l'aprenentatge dels conceptes i metodologies d' un curs de natura introductòria com aquest.

Activitats d´avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d´aprenentatge

Control Lectura 15 2 0,08 5, 8, 9, 10, 12, 13

Prova Escrita 50 4 0,16 3, 4, 9, 14

Bibliografia

Introducció a la demografia:

PRESSAT, R. 1979. . Ariel. BarcelonaDemografía estadística

VALLIN, J. 1991. La Demografia. Alianza Editorial. Madrid
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Manuals d´anàlisi demogràfica:

HENRY, L. 1976. . Labor. BarcelonaDemografía

LEGUINA, J. 1981 (3ª edició). . Siglo XXI. MadridFundamentos de demografía

LIVI BACCI, M. 1993.  Ariel. BarcelonaIntroducción a la demografía.

PRESSAT, R. 1983. . Fondo de Cultura Económica. MadridEl análisis demográfico

TAPINOS, G. 1990. . Espasa Calpe. MadridElementos de demografía

VINUESA, J. i altres. 1994.  Ed. Síntesis. MadridDemografía: análisis y proyecciones.

Temes de població:

LIVI BACCI, M. 1993. . Ariel. BarcelonaHistoria mínima de la población mundial

LIVI BACCI, M. 1998. . Crítica. BarcelonaHistoria de la población europea

PUYOL, R. (ed.) 1997. . Cambios demográficos en el último cuarto delDinámica de la población en España
siglo XX. Editorial Síntesis. Madrid.

VALLIN; J. 1995. . Alianza Editorial. Madrid.La población mundial

Dossier de Curs :

a)  Lectures relatives a alguns temes del programa i Exercicis iMaterial estadístic fet servir i comentat a classe.
material de les classes pràctiques. Aquest dossier serà disponible a l'adreça electrònica del Campus Virtual.

b) : Apunts disponibles a l' adreça electrònica del Campus VirtualMaterials Docents

Adreces electròniques:

consulteu la web del Centre d'Estudis Demogràfics de la UAB: . On hi ha links a altreshttp://www.ced.uab.es/
centres de recerca i de producció de dades i estadístiques demogràfiques.
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