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Objectius
L’assignatura té com a principals objectius dotar a l’estudiant de les principals eines conceptuals i teòriques
existents per abordar l’estudi de la migració de la població, així com analitzar les característiques dels principals
moviments migratoris –tant interns com externs- que tenen com a territori de referència: Europa i, en especial,
Catalunya.
Continguts
0. Introducció. Bibliografia de referència
1. Introducció a l'estudi de la mobilitat i la migració
1.1. Conceptualització
1.2. Classificació i tipologies
2. Propostes teòriques
2.1. Lleis i models
2.2. Teoria neoclàssica i teories de conflicte
2.3. Migració i sistema mundial
2.4. Migració i cicle de vida
2.5. La transició de la mobilitat
3. Fonts d'informació i tècniques d’anàlisi
3.1. Fonts estadístiques de flux i estoc
3.2. Mesures directes i indirectes
4. Poblament i migració a Espanya i Catalunya
4.1. Transformació socio-econòmica i migració I: l’activitat econòmica i el mercat de treball
4.2. Transformació socio-econòmica i migració II: la distribució de la població
4.3. Catalunya en el context de la migració interna a Espanya: especificitat i conflictes
4.4. Mobilitat quotidiana, mobilitat residencial i migració: noves dinàmiques
5. Migració internacional
5.1. Perspectiva històrica i global de les migracions. Principals fluxos mundials
5.2. Migracions a Europa: migració interna i amb països extraeuropeus
5.3. Emigració i immigració internacional a Espanya i Catalunya
5.4. Polítiques migratòries i polítiques d’estrangeria
Avaluació
Treball: 50 % (S’hauran de buscar 8 articles de revista sobre un tema específic acordat prèviament amb el
professor. La data límit per delimitar el tema i els articles seleccionats es determinarà el primer dia de classe.
No s’acceptarà cap treball que no s’hagi consultat i acceptat prèviament pel professor).
Examen final sobre el contingut del programa (50%).

Per aprovar l’assignatura s’haurà de realitzar obligatòriament el treball.
La nota del treball o de l’examen es guardarà per a la segona convocatòria, si s’ha aprovat.
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