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OBJECTIUS FORMATIUS DE L’ASSIGNATURA 
 
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.  
 

Al finalitzar l’assignatura l’alumne haurà de ser  capaç 
de:  

- Utilitzar i interpretar indicadors demogràfics per al 
estudi de la fecunditat, nupcialitat i mortalitat 
corresponents a un nivell intermedi d´anàlisi 
demogràfica 

- Reconèixer les tendències demogràfiques de les 
societats europees contemporànies i els principals 
marcs teòrics d´intepretació. 

- Combinar informació de fonts estadístiques amb 
hipòtesis teòricament justificades i models 
estadístics per a la diagnosi de situacions 
demogràfiques.  

 



 
 
 
 

TEMARI 
 
El temari de l´assignatura és dividit en tres grans blocs 
temàtics 
 
 
Bloc Temàtic I : L´evolució de la població europea (1870-
2000): Fets i Teories
 
 
Transicions i règims demogràfics en les poblacions europees 
contemporànies. Teories de  
les transicions demogràfiques 
 
Bloc Temàtic II: Models estadístics per a l'anàlisi 
demogràfica.
 
 
Aplicacions del model lineal general: models de regressió i 
el contrast  de teories demogràfiques 
 
 
Bloc Temàtic III : Metodologies d´ anàlisi de fenòmens
 
Eines  bàsiquesde l'anàlisi demogràfica 
 
Medicions i indicadors bàsics: revisió. Òptiques d´anàlisi i 
les seves interrelacions. Taules d´eliminació de decrement 
simple o múltiple. 
 
 Anàlisi de la fecunditat i la nupcialitat. 
Fecunditat general i fecunditat matrimonial. Probabilitats 
d´engrandiment de familias.Medició i indicadors de 
nupcialitat. Taules de nupcialitat. L´anàlisi de les ruptures 
de les unions. 
 
Anàlisi de la mortalitat 
Mortalitat general i mortalitat per causa: elaboració i ús de 
taules de mortalitat.  La comparació de la mortalitat : 
estandardització.L´estudi de la mortalitat social. Indicadors 
de morbilitat i de l´estat de salut de les poblacions 
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Altres materials de treball: 
 



 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 i exemples amb materials 
complementaris i de suport a les classes. 
 
 
També a l´Autònoma Interactiva( Campus Virtual) hi hauran 
disponibles ”on line” diversos materials de treball 
complementaris de les classes en l´assignatura d´ “Anàlisi 
Demogràfica”. 
 

AVALUACIÓ 

Procediments d’avaluació, l´assignatura serà avaluada de 
forma contínua mitjançant els següents procediments: 
 
 
Procediments d´avaluació Ponderació (Sobre el 100% de 

la Nota) 
 

Participació sessions de 
seminari de lectures 
Elaboració de resums de 
lectures 
Resolució d´exercicis 
Realització de proves 
objectives 

 

 
 
...........10% 
 
...........15% 
...........15% 
 
...........60% 
 

 
Observacions: 1. Per a que els resultats de les proves 
objectives siguin computats en la qualificació final no 
podran ser inferiors a 3 punts, per a cada prova. 
2. Les proves objectives no superades (nota inferior a 3 
punts), o no realitzades per l´estudiant el dia de la seva 
convocatòria, seran recuperades a final de curs (mes de 
Juny) mitjançant una única prova. 
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