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Objectius

En aquest mòdul es tractaran els continguts clau de la recerca contemporània més avançada, tant de la
Demografia com de l'Ordenació del Territori. El curs s'estructurarà mitjançant l'estudi crític d'una sèrie de
conceptes clau, bases teòriques i línies de recerca i oferirà eines teòriques, metodològiques i empíriques per
conèixer aquests fonaments de l'ordenació del territori i la demografia.

En l'especialitat d'Ordenació del Territori, aquest mòdul forma part dels ensenyaments troncals juntament
amb els mòduls de Planejament territorial, Sistemes d'Informació Geogràfica i Ciutat i Espais Metropolitans.
L'objectiu dels ensenyaments troncals és de dotar als estudiants de les habilitats conceptuals i pràctiques
per al disseny i redacció d'instruments territorials. Per fer-ho es realitzarà un exercici pràctic, consistent en el
reconeixement i identificació de les característiques urbanísitques, socials i mediambientals de determinats
espais públics i l'elaboració de propostes de gestió d'aquests espais. Aquest exercici pràctic es durà a terme
a Sabadell (Vallès Occidental).

Competències

Analitzar i interpretar la interrelació entre les dinàmiques demogràfiques i transformacions territorials
històriques i recents.
Aplicar críticament els conceptes i plantejaments teòrics més avançats a l'estudi de l'ordenació del
territori i la població.
Aplicar les diferents metodologies d'anàlisi geogràfica i demogràfica a diferents escales territorials i
grandàries de població.
Detectar la complexitat de les dinàmiques territorials i demogràfiques i reconèixer els mecanismes de
gestió més eficients, en particular en situacions de conflicte.
Emprar la llengua anglesa en diferents formats i contextos.
Promoure l'aplicació i l'avenç dels principis de la sostenibilitat ecològica, social i econòmica.
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Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de
problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris)
relacionats amb la seva àrea d'estudi.
Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons
últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense
ambigüitats.
Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran
manera, amb treball autònom a autodirigit.
Valorar la incidència del marc legislatiu, econòmic, polític i social en les dinàmiques demogràfiques i
territorials.

Resultats d'aprenentatge

Conèixer la metodologia avançada d'anàlisi demogràfica i territorial.
Emprar la llengua anglesa en diferents formats i contextos.
Identificar els canvis territorials i demogràfics a diferents escales (micro, meso, macro) com a eix de la
recerca geogràfica i demogràfica.
Identificar els paradigmes de referència de les línies actuals de recerca en temes territorials i
demogràfics.
Promoure l'aplicació i l'avenç dels principis de la sostenibilitat ecològica, social i econòmica.
Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de
problemes en entorns nous o poc
Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons
últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense
ambigüitats.
Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran
manera, amb treball autònom a autodirigit.
Reconèixer la interrelació entre sistema politicojurídic, sistema demogràfic i dinàmica territorial.
Reflexionar sobre la rellevància de la recerca acadèmica en la intervenció i gestió del territori i la
població.

Continguts

GRANS TEMES D'ORDENACIÓ DEL TERRITORI:

Dimarts 6 Octubre (16-19 hores)

Presentació General del master

Ciutats i canvi climatic: impactes i oportunitats?

Dilluns 26 Octubre ( 16-19 hores)

Taller: El futur i eines per imaginar-lo: construcció d'escenaris ( amb exercicis pràctics)

Dimecres 28 Octubre

16-17.45 Politiques territorials i urbanes europees 2050

18-19: Conferència Jordi Cunillera (SMC)

Dimecres 4 Novembre

16.17-45 Estrategies urbanes de mitigació

18-19: Conferència David Tàbara

Dimecres 11 Novembre
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16.17-45 Estrategies urbanes d'adaptació

18-19: Conferència Anna Cabré

Dimecres 18 Novembre

16-17.45: Ciutats i canvi climàtic: opcions europees

18-19: Conferència Francesco Musco

Dimecres 25 Novembre

16-17.45 Ciutats i canvi climatic: opcions catalanes

18-19: Conferència Marc Parès

Dimecres 2 de Desembre

16-17.45 Justicia climática

18-19: Conferència Hug March

Dimecres 9 Desembre

Classe 16-19

Taller 2: Elaboració de plans climàtics a escala local (amb exemples pràctrics)

Dijous 10 Desembre

Classe 16-19

Taller 3: Seguiment treballs

G :RANS TEMES DE DEMOGRAFIA

Demografia històrica

El tractament digital de las fonts històriques locals: Tres experiments en "crowdsourcing" i accés fàcil
Eines i procediments per a la informatització massiva de les fonts històriques de població.
Cinc segles de matrimonis en l'àrea de Barcelona, 1451-1905.

Migracions internacionals

Diversitat, segregació i vulnerabilitat. Anàlisi sociodemogràfica

Fecunditat, família i estudis de gènere

Patrons familiars des d'una perspectiva multi nivell i internacional
Valors i actituds associats a les noves formes familiars
Espais de vida i usos dels temps en les famílies del post divorci.

Treball, salut i envelliment

Incentius en la prolongació de la vida laboral: salut, formació i formes de convivència.
Amb qui viure i qui em cuidarà? Determinants actuals i futurs de las pautes de convivència y de
dependència de la població gran.

Territori, mobilitat, habitatge i medi ambient
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-Exposicions del professorat (teòriques, metodològiques i de casos) i discussió.

-Conferencies d'experts i sessions de seminari amb equips de recerca del departament de Geografia i del
Centre d'Estudis Demogràfics.

-Activitats pràctiques.

-Estudi i treball personal.

Mobilitat geogràfica i accés a la vivenda: Espanya en perspectiva internacional.
Mobilitat residencial, selecció sociodemogràfica i substitució de la població: ¿cap a la polarització de les
ciutats espanyoles?

Població i desenvolupament

Creixement econòmic, creixement poblacional i consecució dels Objectius del Desenvolupament del
Mil·lenni: lliçons del passat per a una futura Agenda Global del Desenvolupament.
Equalizing or disequalizing? Opposing socio-demographic determinants of the spatial distribution of
welfare

Metodologia

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

classes expositives per part del professorat i debat de lectures 56,25 2,25 1, 3, 4, 5, 9

Tipus: Supervisades

Disseny port folio 6 0,24 2, 10

Tipus: Autònomes

Revisió bibliogràfica 62,75 2,51 6, 7, 8

Avaluació

Itinerari de Demografia

Assistència activa en sessions presencials:

Com a activitats dirigides es contempla el debat de les lectures recomanades previàment en les classes
expositives per part del professorat, conferencies de professors convidats i sessions de seminari.

Elaboració d'un port folio:

L'Elaboració d'un portfolio a partir dels principals conceptes de cada sessió, a partir de ressenyes de les
lectures i mapes conceptuals de les exposicions.

Serà imprescindible com a treball autònom l'estudi de la bibliografia proposada per a cada tema i l'exploració

amb més aprofundiment d'un tema específic.
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Itinerari dOrdenació del Territori

Treball troncal: 65%

Exercici individual: 25 %

Assistència i participàció: 10%

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Assistència activa en sessions presencials 25% 20 0,8 2, 4, 5, 7, 9, 10

Elaboració del portfolio 75% 80 3,2 1, 2, 3, 6, 8, 10

Bibliografia

Per a cada exposició del professorat, conferència de investigadors externs al programa i sessió de seminari
de recerca es donaran lectures recomanades i obligatòries, amb referències de les publicacions més recents
dels resultats de les recerques en curs.
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