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Objectius: L'assignatura té com a primer propòsit, d'abast més general, aprofundir i millorar la 
capacitat de diagnosi dels diferents tipus de situacions demogràfiques iniciada a l'assignatura de 
"Demografia" de primer cicle. Això comportarà augmentar el bagatge metodològic, fins assolir 
un nivell intermedi d'anàlisi demogràfica, i aprofundir els coneixements sobre les tendències i 
interpretacions de l'evolució demogràfica de les societats contemporànies. 
Un segon propòsit, més específic, s'orienta cap a l'aprenentatge dels aspectes anteriors a partir de 
 l'estudi de la situació demogràfica de la població europea ( i dins d´aquesta de la població 
catalana i l'espanyola) tot considerant d´una banda:  l´atenció a la seva evolució temporal, en un 
horitzó secular i la visió comparada, mitjançant l´ atenció  a les diferències seguides en la seva 
evolució demogràfica per les poblacions d'altres regions del món.  
 
Temari: 
 
 
1. Introducció 
 
Transicions i règims demogràfics en les poblacions europees contemporànies. Regions 
demogràfiques mundials i la població d´Europa.  
 
 
2. Eines de l'anàlisi demogràfica 
 
2.1 Medicions i indicadors bàsics: revisió. Òptiques d´anàlisi i les seves interrelacions. Taules 
d´eliminació de decrement simple o múltiple. 
 
2.2 Models estadístics per a l'anàlisi demogràfica. 
Aplicacions del model lineal general: models de regressió. 
 
 
 
3. Anàlisi de fenòmens: medició, factors determinants i teories. 
 
3.1 Fecunditat i Nupcialitat. 
Fecunditat general i fecunditat matrimonial. Medició i indicadors de nupcialitat. Taula de 
nupcialitat. Determinants i teories de la fecunditat i la nupcialitat. 
 
3.2 Mortalitat. 
Mortalitat general i mortalitat per causa: elaboració i ús de taules de mortalitat. Mortalitat social. 



Transició epidemiològica i transició sanitària: marcs teòrics. 
 
3.3 Migracions. 
Fonts i definicions per a l´anàlisi  de les migracions. Indicadors bàsics de les migracions i 
medició indirecta. Teories migratòries i de la mobilitat. 
 
3.4 Dinàmica de los poblacions.  
Creixement demogràfic i reproducció. Estructures demogràfiques i envelliment. Conseqüències 
socials i econòmiques dels canvis demogràfics contemporanis.  
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Altres materials de treball: 
 
Hi haurà disponible : a) Dossier de lectures, amb una selecció de treballs teòrics clàssics i un 
qüestionari de preguntes per orientar la lectura dels mateixos. B) Dossier  d´exercicis amb 
materials complementaris i de suport a les classes. 
 
També a l´Autònoma Interactiva  són  disponibles ”on line” diversos materials de treball 
complementaris de les classes. 
 
Avaluació: 
 
L'assignatura serà qualificada mitjançant un procediment d´avaluació contínua que consistirà en 
la realització periòdica d´un conjunt d´exercicis per part dels alumnes, un mínim de tres i un 
màxim de cinc. La mitjana de puntuació de tots aquests exercicis si és d´aprovat o de 
qualificació superior correspondrà a la nota final del curs. En el còmput d´aquesta mitjana 
només es consideraran els exercicis avaluats amb una nota superior a 3. Per a les altres 



situacions, inclòs la millora de la mitjana obtinguda, serà necessari presentar-se a l´examen final.  
Els estudiants que no vulguin seguir aquest procediment d´avaluació contínua podran presentar-
se a l´examen final el dia i hora fixat per la facultat.  


