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Objectius

Aquesta assignatura és obligatòria per als estudiants de la especialitat de Demografia.

L'objectiu és proporcionar els fonaments metodològics i teòrics bàsics de l'anàlisi demogràfica, com ara la
construcció d'indicadors i la seva interpretació, i les eines per a l'estudi dels diferents fenòmens demogràfics.
Part del curs es dedica a les projeccions de població abordant la formulació de les hipòtesis, els sistemes de
projecció i la interpretació dels resultats. L'orientació de l'assignatura té un fort component pràctic, d'aplicació
de les metodologies i de resolució d'exercicis emprant dades actuals del nostre entorn.

Com a objectius específics:

a) Donar una visió general sobre les fonts sociodemogràfiques.

b) Oferir un conjunt d'eines bàsiques de la demografia.

c) Abordar l'anàlisi dels principals fenòmens demogràfics.

d) Aplicar les metodologies per analitzar el context demogràfic d'un territori.

f) Realitzar projeccions de població d'un àrea.

Els anteriors objectius estan orientats a que els estudiants assoleixin una sèrie de competències que els
permetin realitzar un informe sintètic sobre la dinàmica demogràfica d'una àrea i sobre les característiques
sociodemogràfiques dels seus habitants.

Competències

Analitzar i interpretar la interrelació entre les dinàmiques demogràfiques i transformacions territorials
històriques i recents.
Aplicar críticament els conceptes i plantejaments teòrics més avançats a lestudi de lordenació del
territori i la població.

Aplicar les diferents metodologies danàlisi geogràfica i demogràfica a diferents escales territorials i
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1.  
2.  

3.  
4.  

5.  
6.  

Aplicar les diferents metodologies danàlisi geogràfica i demogràfica a diferents escales territorials i
grandàries de població.
Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de
problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris)
relacionats amb la seva àrea d'estudi.

Resultats d'aprenentatge

Analitzar la interrelació entre els canvis socials i les dinàmiques demogràfiques.
Conèixer i utilitzar críticament els conceptes i plantejaments teòrics que aborden lestudi del territori i la
població.
Emprar les fonts dinformació demogràfica dacord amb els objectius de la recerca.
Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de
problemes en entorns nous o poc
Reconèixer els sistemes de reproducció demogràfica de les societats humanes.
Utilitzar els sistemes destandardització en demografia.

Continguts

Bloc I: Elements transversals de l'anàlisi demogràfica

1. Les fonts demogràfiques

1.1. Les fonts demogràfiques: fonts clàssiques i enquestes.

1.2. La problemàtica de les xifres de població.

2. Elements de l'anàlisi demogràfica

2.1. La representació del temps en demografia: el Diagrama de Lexis.

2.2. Les òptiques d'anàlisi i la reconstrucció d'observacions longitudinals.

2.3. Construcció de taxes, probabilitats i proporcions.

2.4. Introducció a les tècniques d'estandardització.

3. El creixement i l'estructura demogràfica

3.1. Els indicadors de creixement i l'equació compensadora.

3.2. L'estructura per edats i altres característiques sociodemogràfiques.

3.3. La relació entre els fenòmens i l'estructura demogràfica.

Bloc II: Anàlisi dels fenòmens demogràfics

4. La mortalitat.

4.1. La mesura de la mortalitat: la taula de mortalitat.

4.2. Anàlisi de la mortalitat per edat i causa de mort.

4.3. Indicadors sintètics de mortalitat i salut.

5. La fecunditat i la nupcialitat

5.1. La mesura de la fecunditat: indicadors sintètics de període i generació.

5.2. Anàlisi dels indicadors de reproducció.
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5.2. Anàlisi dels indicadors de reproducció.

5.3. Els indicadors de nupcialitat: la taula de nupcialitat.

6. Immigració i població estrangera

6.1. La medició del fenomen: fluxos  contingents.vs

6.2. Les característiques de la població estrangera.

Bloc III: Les projeccions demogràfiques

7. Les projeccions de població.

7.1. El mètode dels components.

7.2. Metodologies i hipòtesis de projecció dels fenòmens demogràfics.

7.3. El model de projecció

8. Introducció a les projeccions derivades.

8.1. Les projeccions de llars.

8.2. Les projeccions d'activitat

Metodologia

El curs s'estructura a partir d'activitats dirigides i autònomes amb les quals l'alumne aprendrà a
desenvolupar-se en els continguts de l'assignatura amb el suport del professor a diferents nivells.

Activitats dirigides: classes teòriques i pràctiques presencials.
Activitats supervisades: seguiment de les pràctiques i dels treballs.
Activitats autònomes: estudi dels continguts teòrics i de les lectures complementàries, finalització de les
pràctiques i del treball prospectiu.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes presencials 56 2,24 1, 2, 3, 4, 5, 6

Tipus: Supervisades

Realització d'exercicis i pràctiques 30 1,2 1, 2, 3, 6

Tutories pràctiques 6 0,24 1, 2, 3, 6

Tipus: Autònomes

Estudi 40 1,6 1, 2, 3, 4, 5, 6

Finalització pràctiques 30 1,2 1, 2, 3, 6

Realització de l'exercici prospectiu 60 2,4 4, 5
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Avaluació

L'avaluació del curs es compon de:

Assistència i participació activa en les sessions presencials: 10%.
Exercicis i pràctiques: 30%.
Examen: 30%.
Exercici prospectiu: 30%.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Examen 30 3 0,12 1, 2, 3, 5, 6
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Webs de productors d'estadístiques demogràfiques i centres d'investigació

Berkeley Population Center

Centre d'Estudis Demogràfics

EUROSTAT

Institut d'Estadística de Catalunya

Institut National d'Ètudes Démographiques

Instituto Nacional de Estadística

Max Planck Institute for Demographic Research

Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute

Population Council

United Nations Population Division

Vienna Institute of Demography

Anàlisi Demogràfic I   2014 - 2015

5

http://www.ceda.berkeley.edu/
http://www.ced.uab.es/
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/
http://www.idescat.cat/
http://www.ined.fr/
http://www.ine.es/
http://www.demogr.mpg.de/en/
http://www.nidi.knaw.nl/
http://www.popcouncil.org/
http://www.un.org/popin/
http://www.oeaw.ac.at/vid

