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Objectius: L'assignatura de Demografia introdueix a l'estudiant
al domini dels estudis de població mi tjan<;ant la presentació
dels conceptes, els instruments metodológics i els aspectes
teórics básics d'aquesta disciplina. Preten que els futurs
llicenciats disposin dels criteris mínims per a l'examen i
analisi del tipus de dades i problemes demografics més habituals
en la seva practica professional.

Temari:

1. Introducció: Objecte d'estudi, métodes i teories de la
demografia.

2. Tendencies demografiques del món contemporani.

2.1.Creixement demografic, desenvolupament i polítiques
demografiques als paisos pobres
2.2.Canvis a les estructures demografiques 1 polítiques
social s als paisos occidentals.

3. Conceptes basics d'anal~si demografica.

3.1 Les fonts estadístiques de la demografia.
3.2 La referencia temporal: Diagrama de Lexis.
3.3 La medició dels fenomens: proporcions, taxes i
probabilitats.

4. Introducció· al' analisi de les poblacions i els fenomens
demografics.

4.1 La mortalitat.
4.1.1. Característiques de l'analisi demografica d' aquest
fenomen. Indicadors basics.La comparació de la
mortalitat a partir de les taxes.
4.1.2 La taula de mortalitat:elaboració 1 interpretació.

4.2 La fecunrl.itat i la nupcial i tat: Característiques de
l'analisi del,~ografica d'aquests fenomens. Modali tats i
tipologies. Indicadors basics. L'estudi de la
fecunditat i la nupcialitat del moment i de les
gener-aClons.

4.3 Les poblacions: L'estudi
Reproducció i el creixement de

de les estructures.
les poblacions.
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Avaluació:
L'assignatura sera avaluada en base:

a) Les notes obtingudes en la resolució de dos exercicis
practics.

b) Un examen final a realitzar en la corresponent convocatoria
fixada per la facultat a la fi del semestre.

La nota final sera el resultat de a) L'examen final o b) d'una
mitjana ponderada entre les qualificacions obtingudes als
exercicis (un 30 per cent) i la nota de l'examen final (un 70
per cent) .Sempre es triara l'opció que doni la nota més alta.

A més de la consulta deIs manuals citats a la bibliografia
o altres referencies que puguin ser distribuides, sera lectura
obligatoria d'aquesta assignatura LIVI BACCI, M. 1990. Historia
minima de la población mundial. Ariel. Barcelona. Aquesta
lectura sera tarnEé avaluada a l'examen final.


