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Prerequisits

Coneixements previs d'anàlisi demogràfica i generals d'anàlisi territorial.

Haver cursat, com a mínim, un semestre d'una assignatura d'Estadística, Anàlisi de Dades o similar. Amb
continguts d'estadística descriptiva i inferencial. Si no es té el nivell, el professorat facilitarà material i tutories
per poder seguir el curs amb normalitat

Objectius

En aquest mòdul del màster es tracten continguts clau pel que fa a l'instrumental metodològic normalment
emprat pel que fa a l'anàlisi demogràfica i a les diferents fases de la planificació del territori. A banda dels
aspectes formals d'obligat coneixement i aplicació en tot treball de recerca, l'assignatura s'orienta vers el
treball efectiu i pràctic amb instruments metodològics de tipus tant quantitatiu com qualitatiu i subratlla
l'enfocament demogràfic, social i territorial. Es treballa amb mètodes d'anàlisi estadístic multivariant, models
demogràfics, tècniques d'estimació demogràfica, gestió de bases de dades i mètodes d'anàlisi, diagnosi i
proposta territorial.

Competències

Aplicar críticament els conceptes i plantejaments teòrics més avançats a l'estudi de l'ordenació del
territori i la població.
Aplicar les diferents metodologies d'anàlisi 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.
Dissenyar projectes de planejament urbanístic i territorial utilitzant les figures i metodologies adequades
a diferents escales territorials.
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 tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran
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Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran
manera, amb treball autònom a autodirigit.
Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o
l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
Utilitzar les tècniques de projecció i de representació cartogràfica per al disseny d'escenaris futurs.
Valorar la incidència del marc legislatiu, econòmic, polític i social en les dinàmiques demogràfiques i
territorials.

Resultats d'aprenentatge

Aplicar les principals tècniques i processos d'obtenció d'informació en l'anàlisi qualitativa.
Avaluar els processos de transformació territorial i de la població aplicant metodologies i instruments
vinculats a teories de referència, capaces de mesurar els mecanismes d'actuació i els resultats.
Comprendre el concepte actual de paisatge en l'ordenació del territori.
Conèixer els principals mètodes de planejament urbanístic i territorial.
Conèixer les principals legislacions i figures de planejament urbanístic i desenvolupament territorial.
Distingir les principals fases metodològiques de la planificació territorial: anàlisi, diagnòstic i propostes.
Elaborar previsions de la dinàmica demogràfica futura emprant els principals mètodes de projecció
demogràfica.
Emprar metodologies quantitatives d'anàlisi i diagnosi territorial.
Projectar el caràcter multidimensional de l'anàlisi territorial.
Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de
problemes en entorns nous o poc
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.
Reconèixer la necessitat de gestionar el territori d'una manera integrada i tenint en compte les seves
múltiples dimensions (social, política, econòmica, demogràfica, ambiental i física).
Reconèixer la utilitat de la cartografia i el SIG per a l'ordenació del territori.
Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o
l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
Utilitzar les fonts d'informació estadística en la planificació territorial.
Utilitzar les tècniques indirectes d'estimació demogràfica.
Utilitzar programari informàtic per dur a terme projeccions demogràfiques.

Continguts

Itinerari Comú

Metodologia qualitativa (Professora: Anna Ortiz)

• Principals aspectes teòrics de la metodologia qualitativa i aspectes ètics de la recerca

• Principals tècniques qualitatives.

• Eines d'anàlisi de la informació (Atlas.ti).

• Preparació del treball de camp

Eines per l'anàlisi de la segregació espacial i l' identificació de clústers geogràfics de caràcter local i regional
(Professor: Joaquín Recaño)

• Obtenció de micro-dades locals i construcció d'una taula dinàmica en Excel per a l'anàlisi de la segregació
residencial a partir de micro-dades del cens i del padró de població

• Càlcul i interpretació d'indicadors de segregació i concentració espacial amb informació censal i/o padronal

• Instal·lació i rudiments de funcionament del programa GeoDA
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• Anàlisi exploratòria de dades espacials (AEDE) amb el programa GeoDA, ús i interpretació dels indicadors
Global i Local Moran

• Elaboració d'una cartografia temàtica dels clústers geogràfics de diferents variables aplicats a un estudi de
cas.

Itinerari Ordenació del Territori

Metodologia quantitativa. Anàlisi estadística multivariant (Professor: Francesc Muñoz Pradas)

Modelització estadístic
a) Problemes de recerca i tipologia de variables

b)Variables i tipus de models

Revisió d'inferència estadística

a) Conceptes fonamentals en inferència

b) Estimació de paràmetres.

c)Contrast d' hipòtesis.

d) Relació entre variables: anàlisi de taules de contingència

Model Lineal General

a) Introducció: Models d'anàlisi de la variància

b) Models de regressió: simple i múltiple

c) Models causals recursius

d) Models Ancova. Regressió logística.

Aspectes formals del treball de recerca (Professor: Àngel Cebollada)

• Els aspectes epistemològics (hipòtesis i preguntes de recerca).

• Tècniques de recerca I: la recerca d'informació i el pas de la informació al coneixement.

• Tècniques de recerca II: els aspectes formals dels instruments d'anàlisi (cartografia, informació quantitativa i
informació qualitativa).

• Tècniques de recerca III: els aspectes formals de l'escriptura científica.

Itinerari Demografia

Metodologia demogràfica (Professor: Joaquín Recaño)

• Models estadístics multivariants aplicats a la demografía: regressió múltiple, regressió logísitca i análisi de
supervivència.

• Anàlisi de microdades censals i d'enquestes.

• El tractament de poblacions: técniques d'avaluació de la qualitat de la declaració per edat, desagregació de
grups d'edat, interporlació de denominadors.

• Models paramètrics de distribució de taxes per edat: tècniques d'estimació, models de mortalitat, fecunditat,
nupcialitat i migracions.

• Models de població: Taules tipus de mortalitat, poblacions estacionaries, poblacions estables.
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• Models de població: Taules tipus de mortalitat, poblacions estacionaries, poblacions estables.

• Mètodes d'estimació demogràfica indirecta: mortalitat infantil, mortalitat adulta, fecunditatamb dades censals
(Own-Children).

Metodologia

La metodologia de treball combinarà: classes presencials (exposició metodològica per part del professor);
sessions de seminari (discussions i debats a partir de presentacions prèvies); pràctiques amb el programari
informàtic (pràctiques de càlcul a l'aula d'informàtica); tutories en grup i individualitzades; comentari de
lectures de bibliografia; i treball autònom de l'estudiant.

Distribució de les tasques:

• E-A presencial (40%).

• E-A dirigit (20%).

• E-A autònom (40%).

Activitats formatives

Títol Hores ECTS
Resultats
d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Exposicions orals del professorat, sessions de seminari, pràctiques de classe a
l'aula i classes magistrals amb suport de TIC i deba en grup

56,25 2,25 2, 4, 6, 7, 8, 13,
16

Tipus: Supervisades

Discussió de lectures de llibres i articles i tutories en grup/individualitzades 15 0,6 2, 4, 6, 13

Realització de pràctiques de càlcul i interpretació d'indicadors territorials i
demogràfics

33,75 1,35 2, 4, 6, 13

Tipus: Autònomes

Lectura de llibres, articles i altres materials docents, estudi de la bibliografia,
elaboració de treballs i presentacions sobre lectures i pràctiques

62,75 2,51 2, 4, 6, 13

Avaluació

L'assignatura contempla diferents activitats d'avaluació. Amb caràcter general es valorarà l'assistència i
participació a classe.

Itinerari comú

Metodologia qualitativa: Ponderació itinerari Ordenació del territori (22%), ponderació itinerari Demografia
(22%)

• Assistència i participació a classe. Factor de ponderació de la nota final (20%).

• Assaig sobre un tema a definir a classe. Factor de ponderació de la nota final (80%).
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Eines per l'anàlisi de la segregació espacial i l' identificació de clústers geogràfics de caràcter local i regional:
Ponderació itinerari Ordenació del territori (22%), ponderació itinerari Demografia (22%)

• Resolució de les pràctiques del programari informàtic a classe. Factor de ponderació de la nota final (20%).

• Treball pràctic. Factor de ponderació de la nota final (80%).

Itinerari d'Ordenació del Territori

Metodologia quantitativa: Ponderació itinerari Ordenació del territori (48%)

• Exercicis de curs (5 Exercicis resolts total o parcialment a l'aula) Factor de ponderació de la nota final (20%).

• Exercici d'aplicaciómodels estadístics. Exercici individual a partir d'una base de dades. Factor de ponderació
de la nota final (45%).

• Prova d'avaluació objectiva (1 hora 30 min.). Avaluació dels continguts del curs. Factor de ponderació de la
nota final (35%).

Aspectes formals de recerca: Ponderació itinerari Ordenació del territori (8%)

• Elaboració de projectes de TFM Factor de ponderació de la nota final (100%)

Itinerari de demografia

Metodologia demogràfica: Ponderació itinerari Demografia (56%)

• Resolució de les pràctiques del programari informàtic a classe. Factor de ponderació de la nota final (20%).

• Ressenyes crítiques sobre articles científics de metodologia demogràfica. Factor de ponderació de la nota
final (20%).

• Defensa oral de treballs. Factor de ponderació de la nota final (10%).

• Treball pràctic. Factor de ponderació de la nota final (50%).

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Activitats pràctiques, ressenyes crítiques i defensa
oral de treballs

80 57,25 2,29 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18

Assistència i participació en sessions presencials 20% 0 0 4, 6, 10, 11, 12, 15
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