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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 urbanístiques, socials i mediambientals de determinats
espais públics i l'elaboració de propostes de gestió d'aquests espais a partir de dos eixos bàsics: el canvi
climàtic i l'envelliment de la població en l'horitzó del 2050. Aquest exercici pràctic es durà a terme a Terrassa
(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.
Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de
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Conferència Inaugural:

Dimecres 5 Octubre

Dra. , Departament de Geografia, UABAnna Cabré

Conferencia a l' Institut d'Estudis Catalans

La població madura, reserva demogràfica del segle XXI

Dia: dimecres, 5 d'octubre

Hora: a les 7 de la tarda

26 d'octubre 2016

Claire Hancock (pendent confirmació títol conferència)

2 de novembre 2016

Robert Savé, ecòleg (IRTA)

1.  
2.  
3.  

4.  

5.  
6.  

7.  

8.  

9.  
10.  

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

CANVI CLIMÀTIC I DINÀMIQUES DEMOGRÀFIQUES, UN TEMA EMERGENT EN ESTUDIS
TERRITORIALS I DE LA POBLACIÓ.
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Dissenyant parcs i jardins del futur sota un entorn climàtic canviant

9 de novembre 2016

Xavier Basagaña, estadístic (CREAL)

Onades de calor i mortalitat a les àrees urbanes

16 de novembre 2016

Amand Blanes, demògraf ( CED)

El futur de l'envelliment: de les edats a les persones.

23 de novembre 2016

Melissa GarciaLamarca, geògrafa (ICTAUAB)

Crisi de l'habitatge: desnonaments i gent gran a l'àrea de Barcelona

30 Novembre 2016

Jeroen Spijker, demògraf (CED).

Envelliment de la població i efectes sobre els perfils dels cuidadors de la gent gran.

13 de desembre 2016

Pau Miret, demògraf (CED)

Envelliment i la sostenibilitat del sistemapúblic de pensions a Espanya.

GRANS TEMES D'ORDENACIÓ DEL TERRITORI. UNA REVISIÓ CRÍTICA.

Ciutats i canvi climàtic: impactes i oportunitats?

Polítiques territorials i urbanes europees 2050

Estratègies urbanes de mitigació

Estratègies urbanes d'adaptació

Ciutats i canvi climàtic: opcions europees

Ciutats i canvi climàtic: opcions catalanes

Justícia climàtica

Plans climàtics a escala local

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

GRANS TEMES DE DEMOGRAFIA. UNA REVISIÓ CRÍTICA:

Transicions demogràfiques

Sessió: Primera i segona transició demogràfiques

Fecunditat, família i estudis de gènere

Sessió 1: Mercats Matrimonials i formació de la parella

Sessió 2: Fecunditat: conceptes, indicadors i factors
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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.

Sessió 3: Demografia del divorci i del postdivorci

Migracions internacionals

Sessió: Diversitat, segregació i vulnerabilitat: anàlisi sociodemogràfic

Població, desenvolupament i desigualtats

Sessió 1. Els objectius de desenvolupament del mil·lenni

Sessió 2. Estructures de llars i desigualtats

Treball, salut i envelliment

Sessió 1: Mercat de treball i seguretat social

Sessió 2: Mortalitat i salut de la població. Demografia Aplicada

Demografia històrica

Sessió 1: Five Centuries of Marriages

Sessió 2: Eines i procediments per a la informatització massiva de les fonts històriques de població

Territori, mobilitat, habitatge i medi ambient

Sessió 1: Dinàmiques urbanes i població

Sessió 2: Migracions internes i mobilitat geogràfica.

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:
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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.

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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