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1. Dades de l’assignatura 

 
 
Nom professor/a Ricard Morén Alegret 
  
Departament Departament de Geografia 
  
Universitat/Institució Universitat Autònoma de Barcelona 
  
Despatx B9-1068 
  
Telèfon (*) 93 581 4809 
  
e-mail Ricard.Moren@uab.cat 
  
Horari de tutories Per determinar 
 
 
 
2. Equip docent 
 
Nom professor/a Ricard Morén Alegret 
  
Departament Departament de Geografia 
  
Universitat/Institució Universitat Autònoma de Barcelona 
  
Despatx B9-1068 
  
Telèfon (*) 93 581 4809 
  
e-mail Ricard.Moren@uab.cat 
  
Horari de tutories Per determinar 
 

Nom de l’assignatura MIGRACIONS I SOCIETAT 
  
Codi 25505 
  
Crèdits ECTS 5 
  
Curs i període en el que 
s’imparteix Curs 2013-2014, 2n semestre 

  

Horari 
Dimarts i dijous de 8:30h a 10h 

(link a la pàgina web del Centre o titulació) 
  
Lloc on s’imparteix Facultat de Filosofia i Lletres, UAB 
  
Llengües Català, castellà i anglès 
  
 

Professor/a de contacte  

mailto:Ricard.Moren@uab.cat
mailto:Ricard.Moren@uab.cat


 
3.- Prerequisits 

 
Coneixements bàsics de geografia humana i/o d’altres ciències socials.  
 

4.- Contextualització i objectius formatius de l’assignatura 
Contextualització: Aquesta assignatura s’insereix dins del grau de Geografia i Ordenació 
del Territori. 
Objectius de l’assignatura: Anàlisi, reflexió i comprensió sobre les migracions tenint en 
compte el bagatge de la geografia humana (i altres branques de la ciència) en el seu 
estudi. Es pararà especial atenció en aspectes teòrics, conceptuals i metodològics 
respecte l’estudi de les migracions internacionals.  

 

5.- Competències i resultats d’aprenentatge de l’assignatura 

Competència 
 
 
 

 

CE3. Aplicar les diferents metodologies d’anàlisi geogràfica i 
poblacional a diferents escales territorials i mides de població 

   

Resultats 
d’aprenentatge  

E03.01. Emprar fonts d’informació específiques de les 
migracions 
E03.02. Emprar tècniques quantitatives i qualitatives 
específiques per l’anàlisi i la gestió de les migracions 

Competències 
 

6.- Continguts de l’assignatura 

CTF3 Buscar, seleccionar i gestionar informació de forma autònoma, ja sigui en fonts 
estructurades (bases de dades, bibliografies, revistes especialitzades) com en la informació 
distribuïda en la xarxa (Competències transversals) 

CTF4 Organitzar el temps i els propis recursos per all treball: disenyar plans amb prioritats 
d’objectius, calendaris i compromisos d’actuació (Competències transversals) 

CTF5 Analitzar i sintetitzar informació (Competències transversals) 

Resultats d’aprenentatge 

Capacitat de tractar informació geogràfica i interpretar-la.  Capacitat d’establir connexions 
significatives entre diferents aspectes temàtics del programa 

1. Introducció a l'estudi de mobilitats i migracions 
 
2. Propostes teòriques per l’estudi de les migracions humanes 
 
3. Fonts d'informació i tècniques d’anàlisi de les migracions humanes 



 

7.- Metodologia docent i activitats formatives 

 
TIPUS 

D’ACTIVITAT ACTIVITAT HORES 
RESULTATS 

D’APRENENTATGE 

Dirigides    

 Classes teòriques 47 
Saber descriure les principals 
característiques de les migracions 
humanes des d’una perspectiva 
geogràfica 

Supervisades 

 
Treballs dirigits pel 
professor (tutories i 
pràctiques 

8 
Capacitat de solucionar qüestions 
molt concretes i específiques. 
Capacitat d’exposar en públic els 
resultats d’aquestes. 

Autònomes    

 Estudi personal 12 Ser capaç d’entendre el contingut de 
l’assignatura. 

 Lectures obligatòries 40 
Ser capaç de llegir i analitzar textos 
científics. Capacitat d’anàlisi i de 
síntesi. 

 Treball de curs 40 

Capacitat de buscar informació, triar-
la, sintetitzar-la i ordenar-la. 
Capacitat d’entregar textos on els 
aspectes formals siguin gairebé 
impecables. Valoració de les 
reunions de treball 

 
4. Poblament i migració humana a Espanya i Catalunya en el context europeu 
 
5. Migracions internacionals en un món canviant 

El curs s’estructurarà a partir d’activitats dirigides i d’activitats autònomes on l’alumnat aprendrà 
a desenvolupar-se interactivament amb els continguts de l’assignatura, amb el suport del 
professor. 

Durant el curs hi haurà classes (i seminaris) dirigides pel professor, que constituiran un terç (50 
hores) del total d’hores que l’estudiant ha d’invertir en l’assignatura (150 hores). 

L’activitat autònoma de l’estudiant podrà ser individual o en grup, depenent del treball 
encarregat. El treball que haurà de fer l’estudiant pel seu compte serà: (a) estudi per exàmens; 
aquesta es percep com a una activitat bàsicament individual; (b) preparació de presentacions a 
classe; pot ser en forma de grup, però també individual; (c) pràctiques sobre la temàtica de 
l’assignatura que l’estudiant haurà de fer individualment o en grup; (d) elaboració d’un treball de 
curs individual. 



 
8.- Avaluació 

ACTIVITATS D’AVALUACIÓ HORES 
RESULTATS 

D’APRENENTATGE 
(camp obligatori) 

   
  (només codi) 

Treball sobre migracions  E03.01., E03.02., CTF3, CTF4 i 
CTF5 

Prova final escrita  E03.01. i E03.02. 

Exercicis individuals, participació i pràctiques d’aula  E03.01., E03.02. i CTF5 

9- Bibliografia bàsica general 

 

 
L’assignatura serà avaluada a partir de les següents evidències d’aprenentage: 

* prova escrita (45% de la nota) 

* treball de curs (30% de la nota) 

* exercicis individuals, participació i pràctiques d’aula (25% de la nota) 

 
BLANCO, C. (2000) Las migraciones contemporáneas, Madrid: Alianza.  

BOYLE, P.; HALFACREE, K.; ROBINSON, V. (1998), Exploring contemporary migration, 
Harlow (UK): Longman. 

CASTLES, S.; MILLER, M. (2009), The Age of Migration. International population 
movements in the modern world, Londres: Palgrave-MacMillan (4th edition). 

COLECTIVO IOÉ (2002) “¿Cómo abordar el estudio de las migraciones? Propuesta 
teórico-metodológica” en Checa, F. (ed.) Las migraciones a debate, Barcelona: Icaria. 

MARTINIELLO, M.; RATH, J. (eds.) (2010) Selected Studies in International Migration and 
Immigrant Incorporation, Amsterdam: IMISCOE / Amsterdam University Press. 

ROBINSON, V. (ed.) (1996) Geography and Migration, Cheltenham, UK / Brookfield, US, 
An Elgar Reference Collection. 

SMITH, D. P. & KING, R. (2012) “Special Issue: Re-Making Migration Theory: Transitions, 
Intersections and Cross-Fertilisations”, Population, Space and Place, 18 (2), 127-224.  
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