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Nom de l’assignatura MIGRACIONS I SOCIETAT 

Codi 25505 

Estudis Llicenciatura de Geografia 

Curs i període en el que 
s’imparteix 

2on cicle, assignatura semestral 

Crèdits i Crèdits ECTS 6 crèdits (4 ECTS) 

Caràcter de l’assignatura  Optativa 

Requisits exigits  per a cursar 
l’assignatura 

No n’hi ha 

Llengua en què s’imparteix Català 
Nom del professor: Miguel Solana Solana 
Despatx: B7-1112 
Correu electrònic: AntonioMiguel.Solana@uab.cat 

 
Professorat de l’assignatura 
 

Horari tutories: Dimarts i dijous, de 12:00 a 13:00 
 

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. 
Altres objectius són: 

Iniciar una actitud crítica envers el tractament i l’estudi de la migració. 
Desenvolupar les capacitats de treball autònom. 

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 
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 

 
Metodologia docent 

Els continguts de l’assignatura es desenvoluparan mitjançant les següents activitats: 
- Exposicions orals del professor. 
- Lectura de llibres i articles (activitat individual dels estudiants complementària al treball d’aula) 
- Realització de pràctiques de càlcul 
- Discussió tutoritzada de les lectures. 

Pràctiques 
L’activitat pràctica en aquesta assignatura s’estructura a partir de la realització d’exercicis i pràctiques que 
desenvolupen aspectes concrets del temari. En concret, els que estan relacionats amb les tècniques de mesura i 
anàlisi demogràfica de la migració. En aquestes pràctiques s’aprendrà a utilitzar, calcular i interpretar les 
principals dades i indicadors migratoris. Els exercicis i pràctiques (entre 3 i 4) s’intercalen en el desenvolupament 
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de l’assignatura. 
Les tutories integrades es realitzaran els dijous de 15:00 a 16:00. 

Avaluació 
L’avaluació de l’assignatura es farà a partir de dos exàmens. En el primer es valorarà l’assoliment de continguts. 
El segon tindrà com a objectiu valorar el treball de l’alumne sobre les lectures obligatòries. 
 
Exàmens: L’avaluació dels continguts es portarà a terme mitjançant un examen que constaran de 3 o 4 preguntes 
curtes referides a continguts concrets dels temes del programa. Es valorarà: 

- La pertinència de la resposta. 
- L’assoliment d’un grau adequat de coneixement sobre el tema.  

En el mateix examen també s’inclourà una pregunta-tema en  què l’estudiant haurà de mostrar la seva capacitat de 
síntesi, argumentació i exposició clara i ordenada. 
 
Qualificació:  

n) Examen de continguts (65% de la nota final)  
o) Prova de lectura (25%) 
p) Pràctiques (10%) 
 

La nota final es farà a partir de la mitjana, però només en el cas de què la nota sigui superior a 4 en cadascú dels 
exàmens. En el cas de què sigui inferior s’haurà de tornar a repetir l’examen d’aquella part.  
 
Per a la convocatòria de setembre es mantenen els mateixos criteris d’avaluació. 

Bibliografia i materials específics 
BLANCO, C. (2000), Las migraciones contemporáneas, Madrid, Alianza Editorial. 
BOYLE, Paul; HALFACREE, Keith; ROBINSON, Vaughan (1998), Exploring contemporary migration, 
Harlow(UK), Longman. 

CHAMPION, A.; FIELDING, A. (eds) (1992), Migration processes and patterns. Vol. 1: Research 
progress and prospects, Londres, Belhaven. 
 COURGEAU, D. (1988), Méthodes de mesure de la mobilité spatiale. Migrations internes, mobilité 
temporaire, navettes, París, Institut National d'Études Démographiques. 

MASSEY, D. et al (1993), “Theories of international migration: review and appraisal”, Population and 
Development Review, pp. 431-436. 
 THUMERELLE, P.J. (1986), Peuples en mouvement. La mobilité spatiale des populations, París, ed. 
CDU et SEDES. 
 
Dossiers de lectures a determinar. 
 
 
 


