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Objectius

En aquest mòdul es tractaran els continguts clau de la recerca contemporània més avançada, tant de la
Demografia com de l'Ordenació del Territori. El curs s'estructurarà mitjançant l'estudi crític d'una sèrie de
conceptes clau, bases teòriques i línies de recerca i oferirà eines teòriques, metodològiques i empíriques per
conèixer aquests fonaments de l'ordenació del territori i la demografia.

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
grandàries de població.
Detectar la complexitat de les dinàmiques territorials i demogràfiques i reconèixer els mecanismes de
gestió més eficients, en particular en situacions de conflicte.
Emprar la llengua anglesa en diferents formats i contextos.
Promoure laplicació i lavenç dels principis de la sostenibilitat ecològica, social i econòmica.
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.

Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons
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-Exposicions del professorat (teòriques, metodològiques i de casos) i discussió.
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Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons
últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense
ambigüitats.
Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran
manera, amb treball autònom a autodirigit.
Valorar la incidència del marc legislatiu, econòmic, polític i social en les dinàmiques demogràfiques i
territorials.

Resultats d'aprenentatge

Conèixer la metodologia avançada danàlisi demogràfica i territorial.
Emprar la llengua anglesa en diferents formats i contextos.
Identificar els canvis territorials i demogràfics a diferents escales (micro, meso, macro) com a eix de la
recerca geogràfica i demogràfica.
Identificar els paradigmes de referència de les línies actuals de recerca en temes territorials i
demogràfics.
Promoure laplicació i lavenç dels principis de la sostenibilitat ecològica, social i econòmica.
Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de
problemes en entorns nous o poc
Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons
últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense
ambigüitats.
Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran
manera, amb treball autònom a autodirigit.
Reconèixer la interrelació entre sistema politicojurídic, sistema demogràfic i dinàmica territorial.
Reflexionar sobre la rellevància de la recerca acadèmica en la intervenció i gestió del territori i la
població.

Continguts

Grans temes d'ordenació del territori:

Les anàlisis del paisatge i la regió. Els assentaments. Els paisatges com recursos. La geohistòria dels
paisatges i les regions.
Les anàlisis del territori. Xarxes i interrelacions territorials.
Les anàlisis de la mobilitat i la seva planificació.
Les representacions cartogràfiques de la mobilitat.

Grans temes en demografia:

Demografia històrica: cinc segles de matrimonis en l'àrea de Barcelona, 1451-1905.
El tractament digital de las fonts històriques locals.
Immigració internacional i família a Espanya: trajectòries de parella en perspectiva transnacional.
Patrons familiars des d'una perspectiva multi nivell i internacional.
Dades i indicadors per millorar l'estimació de la fecunditat
Espais i temps en les famílies del post divorci.
Mobilitat geogràfica i accés a la vivenda: Espanya en perspectiva internacional.
De la complementarietat a l'exclusió? Anàlisis sociodemogràfica de l'impacte de la crisis econòmica en
la població estrangera
Reptes en la prolongació de la vida laboral: salut, formació i formes de convivència.

Metodologia
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-Conferencies d'experts i sessions de seminari amb equips de recerca del departament de Geografia i del
Centre d'Estudis Demogràfics.

-Activitats pràctiques.

-Estudi i treball personal.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

classes expositives per part del professorat i debat de lectures 56,25 2,25 1, 3, 4, 5, 9

Tipus: Supervisades

Disseny port folio 6 0,24 2, 10

Tipus: Autònomes

Revisió bibliogràfica 62,75 2,51 6, 7, 8

Avaluació

Assistència activa en sessions presencials:

Com a activitats dirigides es contempla el debat de les lectures recomanades previàment en les classes
expositives per part del professorat, conferencies de professors convidats i sessions de seminari.

Elaboració d'un port folio:

L'Elaboració d'un portfolio a partir dels principals conceptes de cada sessió, a partir de ressenyes de les
lectures i mapes conceptuals de les exposicions.

Serà imprescindible com a treball autònom l'estudi de la bibliografia proposada per a cada tema i l'exploració
amb més aprofundiment d'un tema específic.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Assistència activa en sessions presencials 25% 20 0,8 2, 4, 5, 7, 9, 10

Elaboració del portfolio 75% 80 3,2 1, 2, 3, 6, 8, 10

Bibliografia

Per a cada exposició del professorat, conferència de investigadors externs al programa i sessió de seminari
de recerca es donaran lectures recomanades i obligatòries, amb referències de les publicacions més recents
dels resultats de les recerques en curs.
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