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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.
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
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:
a) Examen de continguts (65% de la nota final)
b) Prova de lectura (25%)
c) 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.
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