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PROGRAMA DE DEMOGRAFIA

Introducció: el desenvolupament de la demografia com a disciplina científica.

1PART. ELS METODES D'ANÁLlSI

l. L'observaci6 deIs fenomens demografics:
1.1. tipus d'observaci6: continua o retrospectiva.
1.2. fiabilitat i tipus d'errors de les fonts estadístiques: censos, padrons

d'habitans i estadístiques del moviment natural i migratorio
1.3. fonts complementAries: les enquestes.

2. La referencia temporal deIs fenomens demogrMics: el diagrama de Lexis
3. Tipus de magnituds: stocks o efectius de població, subpoblacions i

successos demográfics.
4. Tipus de mesures: proporcions, taxes i probabilitats.
o. La descripció deIs fenomens:

5.1. tipus de successos: fatals (o no fatals), compatibles (o excloents) i
renovables (o no renovables).

5.2. la intensitat i calendari deIs fenomens.

5.3. el model de taula demografica.
6. Les optiques d'an8lisi: longitudinal. transversal i per duraci6.

6.1. taules demogrMiques longitudinals i transversals. Generacions
reals i generacions ficticies.

6.2. Una aplicaci6 de l'anAlisi demografica: la distinci6 entre els efectes
d'edat, efectes de generaci6 i efectes del momento Estudi de casos.

7. AnAlisi transversal i estudi d'una població:
7.1. l'estructura per sexes i edats d'una població. La seva representaci6

grafica.
7.2. causes i conseqüencies de les diferents estructures per sexes i

edats.
7.3. altres característiques i altres formes de representaci6 grafica
7.4. taxes brutes i taxes específiques.
7.6. procediments per neutralitzar l'efecte estructura: l'estandarització

directa (o tipmcació de l'estructura) i l'estandaritzaci6 indirecta (o
tipificaci6 del fenamen).

7.8. aplicaci6 de l'estandarització. Estudi de casos.



n PART. ELS FENOMENS DEMOGRÁFICS

8. Mortalitat.

8.1. taxes brutes, per edats i quocients de mortalitat.
8.2. la taula de mortalitat. Funcions i relacions de la taula.

8.3. la mortalitat infantil. L'esperan~a de vida en néixer i a diverses
edats.

8.4. construcció e interpretació de les taules de mortalitat del momento
8.5. metodes indirectes per estimar la mortalitat de poblacions amb

estadístiques incompletes: el metode de les defuncions, el cAlcul
deIs sobrevivents i l'úa de taules tipus de mortalitat.

8.6. el descens secular de la mortalitat en diferents grups de paisos.
8.7. les causes i explicacions del declivi de la mortalitat.
8.8. diferencies actua1s de la mortalitat i perspectives de futuro

9. Nupcialitat.
9.1. interés demogrMic i metodologic: introducció a la interferencia de

fenomens. Metodes d'observació i medició.

9.2. les taules de nupcialitat del moment i de les generacions.
9.3. els indicadors de intensitat i calendari de la nupcialitat.
9.4. models i pautes de nupcialitat a Europa Occidental i altres regions.
9.5. l'evolució de la nupcialitat en els paisos occidentals.

10. Fecunditat.

10.1. natalitat, fecunditat i reprodució.
10.2. les taules de fecunditat del moment i de les generacions.
10.3. els indicadors de intensitat i calendari de la fecunditat.

10.4. les relacions entre els indicadors transversals i longitudinals.
10.5. l'estudi de la fecunditat amb estadístiques incompletes: els índexs

de Princeton, els indicadors obtinguts a partir de l'an8lisi d'un cens
i d'enquestes retrospectives.

10.6. les variables intermedies o inmediates de la fecunditat: la distinció

entre parametres biologics i comportaments.
10.7.l'evolució de la fecunditat en els paisos occidentals: el deseens

secular i la recuPeració posterior a la TI Guerra Mundial.
10.8. situació actual de la fecunditat en diferents parts del món i

Perspectives de futur.
11. El creixement i reproducció de les poblacions.

11.1.1a mesura del creixement d'una població: tipus de taxes i cAlcul.
11.2. el creixement total i els seus components, natural i migratorio
11.3. la reproducció d'una població: la taxa neta de reproducció, la taxa

de reproducció deIs anys viscuts i la taxa intrínseca de crmement.



11.4.1a construcci6 i utilitat deIs models de poblaci6: presentaci6
d'alguns exemples.

12. Perspectives demogratiques.
12.1. projeccions principals i derivades. Tecniques usuals.
12.2. resultats de les previsions i errors més habituals.
12.3. passat, present i futur en demografia.

m PART. LA TRANSICIÓ DEMOGRÁFICA

13. El model de transició.

13.1. base empírica i suposits sobre els que es va construir.
13.2. la influencia d'aquest model en la investigaci6 demogrMica.
13.3. la reconstrucció de les poblacions europees del passat.

14. L'experiencia europea.
14.1. la diDarnica de les poblacions europees preindustrials.
14.2. la transici6 de la mortalitat i la fecunditat: inici, final i

interpretacions.
14.3. el desenvolupament historie de les migracions: els canvis en els

corrents migratoris internacioIials i les migracions internes.
1G.Les poblacions deIs paisos pobres després de la II Guerra Mundial.

1G.l. r~petició i diferenciació de l'experiencia europea.
15.2. creixement i politiques demogrMiques: Xina i India.

IV PART. ECONOMIA 1 POBLACIÓ

16. Del model analític de Malthus a les teories economiques de la fecunditat.
18.1. revisió del model malthusia.
18.2. els -an81isis econometrics i la teoria micro-economica de la

fecunditat: G. Becker i l'escola de Chicago.
18.3. el estudi deIs cicles economics i les seves relacions amb els cicles

demogrAfics-migratorisi de la fecunditat: B. Thomas i R. Easterlin.
16.4. la perspectiva antropologica de J. Cadwell i la teoría deIs fluxes

intergeneracionals.
17. Les conseqüencies economiques de l'evolució demogrAflca en els paisos

occidentals.

17.1. els nivells d'activitat i ocupació de la població.
17.2. l'estructura de la demanda de bens i serveis. Els sistemes de

pensions.
17.s. inmigració i mercat de treball.
17.4. justificacions i eficacia de les polítiques natalistes i migratOries.
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CRITERIS D'AVALUACIÓ

L'assignatura sera avaluada mitjan~t les notes obtingudes en dos examens
i tres treballs. La nota final sera la mitjana aritmética d'aquestes cinc notes.

Els dos examens es faran durant els mesos de gener y juny dins deIs períodes

d'examens fixats per la facultat.

Els tres treballs e$ faran basicament fora de les hores de c1asse, pero .una part
es resoldra a c1asse amb un breu exercici escrit (en dos casos) i una exposició
oral (en un cas).


