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Despatx: Departament de Geografia

OBJECTIUS DE L’ASSIGNATURA
L’objectiu bàsic de l’assignatura és introduir a l’alumnat als trets bàsics de l’estudi
QUANTITATIU, QUALITATIU i TERRITORIAL de les poblacions, tant pel que fa a la
METODOLOGIA de l’anàlisi demogràfica com pel que fa al CONEIXEMENT dels
fenòmens demogràfics més generals: CREIXEMENT I ESTRUCTURA DE LA
POBLACIÓ, MORTALITAT, FECUNDITAT, MIGRACIONS I FAMÍLIA, així com a la
seva DISTRIBUCIÓ TERRITORIAL.
Aquesta intenció general es pot descomposar en els següents objectius concrets:
1.
2.
3.
4.
5.

Coneixement de la metodologia bàsica d’anàlisi demogràfica.
Comprensió dels processos de creixement de les poblacions.
Comprensió dels mecanismes bàsics de comportament demogràfic dels individus.
Analitzar les principals teories formulades sobre els diferents components demogràfics.
Donar una visió de les tendències recents en els fenòmens demogràfics

TEMARI
Tema 1. Introducció
Definició de la Demografia. Camp d'estudi i mètodes d’investigació
Tema 2. Elements generals per a l’anàlisi demogràfica
Fonts de dades demogràfiques
Òptiques d'anàlisi: longitudinal i transversal
Magnituds: estocs i fluxos
Tema 3. Poblament, creixement i estructura de la població
La distribució territorial de la població: les formes de poblament
Formes de mesurar la concentració de la població
La mesura i components del creixement demogràfic
Les transicions demogràfiques
L’estructura de la població i de les llars
Tema 4. Anàlisi de la mortalitat
Indicadors de la mortalitat. L’estandardització
La taula de mortalitat de generació i de moment, i el càlcul de l’esperança de vida

Transició epidemiològica i transició sanitària
Les causes de mort. La situació actual de la mortalitat
Tema 5. Anàlisi de la fecunditat i de la nupcialitat
Natalitat, fecunditat i reproducció.
Anàlisi longitudinal i anàlisi transversal de la fecunditat
Variables intermèdies de la fecunditat
Tendències actuals de la fecunditat, nupcialitat, cohabitació, i divorci
Tema 6. Migracions
Aspectes conceptuals i metodològics: com mesurem les migracions. Indicadors bàsics.
Interpretacions teòriques dels moviments migratoris
Els processos de migració interna
Tendències recents: la població estrangera i els fluxos d’immigració de l’exterior
Tema 7: Temes emergents en la demografia.

AVALUACIÓ
L’avaluació consta de dues parts. En primer lloc, una ressenya d’un llibre relacionat amb temes
de caràcter demogràfic d’una llista bibliogràfica que es proporcionarà a començaments de curs.
En segon lloc, la realització d’un examen, que constarà d’una part teòrica i d’algunes qüestions
pràctiques desenvolupades al llarg del curs a partir d’un dossier d’exercicis de demografia. La
ressenya pondera el 20 per cent de la nota final i l’examen el 80 per cent, encara que cal haver
tret un mínim d’un 4 a l’examen per tal d’aprovar l’assignatura.
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