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1 Línia de recerca

La Població i el Sistema Urbà: dinàmica,diversitat i desigualtat.

2 Sublínia de recerca

Distribució de la Població Mundial.

3 Escala de Treball

Mundial.

4 Propostes per als Treballs de Recerca

La població mundial: les grans concentracions de població.

Els grans moviments migratoris de les últimes dècades.

La immigració laboral:tipologies i impactes.

5 Competències Generals del Batxillerat

• La competència comunicativa.
• La competència en la gestió i tractament de la informació.
• La competència en recerca.
• La competència digital .
• La competència en coneixement i interacció amb el món

6 Competències Específiques de la Geografia

• La competència en la dimensió espacial dels fenòmens.
• La competència en l'anàlisi i interpretació de fonts geogràfiques.
• La competència social i cívica.
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7 Introducció 
 
La distribució geogràfica de la població al món és objecte de la Geografia de la Població com a 
ciència que estudia quantitativament les poblacions humanes.

La distribució de la població al món és un tema d'interès per que facilita la comprensió de les 
relacions entre els assentaments humans i l'ocupació territori a escala internacional i regional.

La distribució de la població te per condicionants l'habitabilitat dels espais, els recursos tecnològics 
per fer l'ocupació i els condicionants climàtics.

La distribució de la població té per conseqüències la competència per els recursos, la densitat o la 
dispersió,  la  competència  per  el  control  del  territori,  els  conflictes  territorials  i  fronterers,  la 
contaminació per unitat de superfície, la distribució inversió amb efectes sobre la immigració, entre 
d'altres.
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8 Objectius de la Línia de Recerca

• L'alumnat  ha de  conèixer  els  trets  característics  de  la  distribució  geogràfica  de la 
població al al món .

• Conèixer i explicar els grans moviments migratoris en l'àmbit mundial.

9 Objectius Específics de la Sublínia de Recerca.

• Conèixer el nombre i el creixement mundial de la població: en termes generals, per 
sexe i grups d'edat.

• Identificar on s'està produït creixements naturals o immigratoris.
• Relacionar la densitat de població amb els espais rurals i urbans.
• Relacionar  la  concentració  i  creixement  de  la  població  amb  els  impactes  sobre 

l'ecosistema antròpic.
• Relacionar  la  concentració  i  creixement  de  la  població  amb  la  competència  pels 

recursos.  Conflictes  regionals,  els  impactes  per  l'esgotament  del  recursos  i  les 
polítiques econòmiques.

• Determinar el fluxos en la  distribució de la població  i els impactes en la concentració 
o dispersió de la població.

• Identificar  polítiques  de  control  de  la  immigració  i  conèixer  les  motivacions  i  les 
conseqüències tant per la població immigrada com per la resident.

• Conèixer les tipologies de la immigració, causes i conseqüències: la migració laboral ( 
per la demanda o la oferta, més la immigració del talent), la migració del benestar ( la 
millora de les condicions de vida) , els refugiats, els desplaçats per conflictes bèl·lics o 
ambientals.

• Identificar Organismes Internacionals i Nacionals  que fan estudis de població a escala 
mundial.

• Identificar  els  Organismes  Internacionals   i  nacionals  que  fan:  polítiques,  ajudes, 
investigacions i suport  a la immigració

• Identificar, conèixer i manipular bases de dades dels organismes anteriors.
• Conèixer els índex més rellevants en la tipificació de la població : nombre, nombre per 

sexes, distribució per grups d'edat, índex de joventut, índex d'envelliment, natalitat, 
mortalitat, índex de reemplaç  i esperança de vida.

• Conèixer els índex més rellevants en la tipificació de la immigració: taxa d'immigració 
neta, distribució del PIB, taxa d'ocupació i taxa d'ocupació juvenil.
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10 Fonts i Recursos per Fomentar la Recerca 

10.1 Informació General:

Index Mundi.
[http://www.indexmundi.com/map/?t=0&v=21&r=xx&l=es]

La web sintetitza en mapes temàtics les  dades mundials i regionals sobre població i immigració.

ONU:NacionesUnidas/Población
[http://www.un.org/es/development/progareas/population.shtml  ]  

Estimacions i projeccions demogràfiques mundials i estudis sobre la immigració.
Per a les  projeccions sobre la població a les ciutats consulteu: http://esa.un.org/unpd/wup/index.htm

Grupo del Banco Mundial
http://www.bancomundial.org/temas.html

Estudis i dades globals i per països sobre immigració, pobresa,política i economia.

Remittance Prices World Wide,
 http://remittanceprices-espanol.worldbank.org/Default.aspx

Pàgina on consultar les remeses de diners que fan els immigrants d'un país a un altre. 

ONUHABITAT
http://www.onuhabitat.org/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=32

Els  Observatoris  Urbans  sorgeixen  com  un  instrument  d'inhabitat  per  impulsar  el  procés  de 
desenvolupament  urbà sostenible.  Per  mitjà  d'aquests,  s'engega fòrums permanents  de discussió 
entre els  actors pertinents per avaluar i  monitoritzar  les polítiques públiques urbanes,  i  a  partir 
d'aquest  exercici  participatiu,  formular  suggeriments  i  possibles  correccions  a  les  esferes 
governamentals.

CITY POPULATION
http://www.citypopulation.de/

Proporciona  informació  actualitzada de tots  els  països  i  les  seves  divisions  administratives,  les 
principals ciutats del món i de cada país.

10.2Bases de Dades

ONU:Naciones Unidas:Indicadores de los objetivos de Desarrollo del Milenio
[http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Host.aspx?Content=Indicators/OfficialList.htm]

Indicadors de desenvolupament humà,població i immigració.

Banco Mundial/Datos e Investigación. 
[http://www.bancomundial.org/investigacion/  ]  

http://www.indexmundi.com/map/?t=0&v=21&r=xx&l=es
http://www.bancomundial.org/investigacion/
http://www.bancomundial.org/investigacion/
http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Host.aspx?Content=Indicators/OfficialList.htm
http://www.citypopulation.de/
http://www.onuhabitat.org/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=32
http://remittanceprices-espanol.worldbank.org/Default.aspx
http://www.bancomundial.org/temas.html
http://esa.un.org/unpd/wup/index.htm
http://www.un.org/es/development/progareas/population.shtml
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La web ofereix dades per processar o informes sobre població i immigració des de la perspectiva 
del desenvolupament humà.

10.3 Blogs
-
Apuntes de Población
[http://apuntesdedemografia.wordpress.com/polpob/]

Dinàmic bloc de demografia. Es fa un recull de les polítiques de població. Proporciona indicadors i 
com s'elaboren.

Geografia: Blog per explicar el món des d'una perspectiva geogràfica
http://blocs.xtec.cat/geografia/

Blog de Sonia Ruiz del INS Cubelles amb continguts de 2ON de B.A.T. 

10.4Bibliografia

VINUESA,JULIO. (2007):  Técnicas y ejercicios en Demografía.  Madrid.  Instituto Nacional de 
Estadística.
VINUESA,JULIO. (1994): Demografía. Análisi y projecciones. Madrid.Editorial Síntesis

BARBARA CROSETTE,  ET AL.  (2011).  Estado  de  la  Población  Mundial 2011.División  de 
Información y Relaciones Externas del UNFPA. Descarregable en:
[http://foweb.unfpa.org/SWP2011/reports/SP-SWOP2011_Final.pdf]

ELISE LAJA, ET AL.(2005) La regulación de la immigración en Europa. Colección de Estudios 
Sociales. Fundación La Caixa.

11 Instruments

PNUD:Mapas.Indicadores Internacionales sobre el Desarrollo Humano.
[http://hdr.undp.org/es/datos/mapa/]

Eina online per crear mapes interactius globals o regionals amb indicadors del desenvolupament 
humà.  Agrupa  una  gran  bases  de  dades  per  crear  el  mapa  a  demanda  en  temes  de 
població,immigració, economia i altres.

STATSILK: Home/Statworld Interactive Maps of Open Data [http://www.statsilk.com/maps/world-
stats-open-data]

Espai online per crear mapes interactius globals i regionals amb una bases de dades amb més de 400 
indicadors. Permet fer sèries temporals, aglutinar diferents indicadors i fer esbiaixats per països.

STATSILK:Home/Download free shapefile maps.[http://www.statsilk.com/maps/download-free-shapefile-
maps

Espai per baixar arxius dels mapes en blanc per poder editar-los a l'ordinador. Hi ha un gran catàleg  

http://www.statsilk.com/maps/download-free-shapefile-maps
http://www.statsilk.com/maps/download-free-shapefile-maps
http://www.statsilk.com/maps/world-stats-open-data
http://www.statsilk.com/maps/world-stats-open-data
http://hdr.undp.org/es/datos/mapa/
http://foweb.unfpa.org/SWP2011/reports/SP-SWOP2011_Final.pdf
http://blocs.xtec.cat/geografia/?page_id=7
http://apuntesdedemografia.wordpress.com/polpob/
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de mapes buits en format *.csv que serveix per editar-los en excel.

Natural Earth. 
[http://www.naturalearthdata.com/]

Terra natural és un conjunt de dades de mapes  descarregable disponible a escales 1:100 m,  1:500 
m, i les escales 1:1100 m. Dades relacionades en capes vectorials i ràster. 

Conflict History.
[http://www.conflicthistory.com/#/period/2011-2018/conflict/+m+0gjb3_m]

Mapa online que cartografia conflictes bèl·lics i quan van succeïr. 

Show.Word.
[http://show.mappingworlds.com/world/]

Eina que permet adquirir mapes elaborats del món ( en imatge) i les dades en format excel sobre 
demografia, immigració i altres.

EU: Europa/La UE en breve/La UE: diapositivas.[http://europa.eu/abc/euslides/index_es.htm]

Varietat de presentacions amb informació processada sobre la UE.

http://europa.eu/abc/euslides/index_es.htm
http://show.mappingworlds.com/world/
http://www.conflicthistory.com/#/period/2011-2018/conflict/+m+0gjb3_m
http://www.naturalearthdata.com/
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12 Metodologia
Introducció a la Distribució de la Població  Mundial

• En els estudis de població i poblament a escala mundial, els treballs de recerca són del tipus 
descriptiu  o  comparatiu.  La  diagnosi  es  fa  amb  els  temes  referents  a  la  relació   entre 
població i el poblament, causes i impactes d'aquest binomi. El model de com es pot articular  
el  discurs de la recerca es pot trobar en la web de Càtedra Down de Desenvolupament 
Sostenible en l'apartat de Població Mundial II.

• L'exploració  i  familiarització  amb  els  continguts  es  fa  en  webs  com  les  de  la  ONU, 
ONUHABITAT o el PNUD. 

• Hi han publicacions que proporcionen aquesta visió inicial com 2010.Urban World: A New 
Chapter  in  Urban  Development.  ONUHABITAT  i  2010,State  of  the  World's  Cities  
2010/2011 - Cities for All: Bridging the Urban Divide  UN-HABITAT. També en editorials 
com Le Mon Diplomatique que proporciona en diferents publicació una visió sintetitzada.

Àmbits i escala temporal a la Distribució de la Població  Mundial

• Els treballs es fan a una escala mundial. Totes les regions del món s'han d'incloure. S'hi 
inclouen fent servir mapes del món i de grans àrees regionals en l'expressió dels conceptes. 
També es poden afegir grans aglomeracions en forma de punt amb el nom de la ciutat al 
costat.

• Es representen les regions en mapes. Aquest mapes es poden elaborar i descarregar online ( 
indexmundi) o dissenyar-los ( StatsSilk ).

• Com s'ha de definir l'instant o el període de la informació a recercar depèn del període de 
captura de les dades. En el cas dels moviments migratoris el període està condicionat per 
quan ha succeït aquestes episodis. Per tant com s'establirà el marc temporal depèn de la 
informació  que  es  proporciona  en  les  mateixes  webs  de  la  ONU,  el  PNUD  o 
ONUHABITAT.

Contextualització la Distribució de la Població  Mundial

• Es reconeix  el  context  social  i  econòmic  amb indicadors  qualitatius  i  quantitatius   dels 
assentament, de la situació  política, social i econòmica de la població en el període escollit. 
Els indicadors següents són útils segons la recerca sempre tant en comte el context de la 
població i el poblament. Els valors d'aquest indicadors es troben en les webs propostes en la 
bibliografia:

◦ Regions: afegir les que determini la ONU
◦ PIB per regions: 
◦ PIB per càpita
◦ països per renta per càpita
◦ països desenvolupats  i en vies de desenvolupament
◦ països per densitat de població
◦ països per emissors o receptor d'immigració
◦ projeccions de població

• També referides a  aquestes fonts d'informació,s'ha de comentar quins són les tensions 
regionals produïdes per la distribució mundial de la població

• Els diferents indicadors es representen en gràfics,taules i mapes a discreció.

http://www.statsilk.com/
http://www.indexmundi.com/map/?t=0&v=21&r=xx&l=es
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Indicadors del poblament en la Distribució de la Població  Mundial

• La tipificació del  poblament  de les  regions  i  assentaments  es  fa    mitjançant  una sèrie 
d'indicadors com:
◦ proporció de població vivint en àrees urbanes 
◦ proporció de població vivint en àrees les rurals.
◦ ciutats: tipologia segons el volum de població resident (global o mitjana)
◦  xarxa regional  de ciutats
◦ ciutats per densitat de població,
◦ rànquing de ciutats per renta per càpita
◦ ciutats: agrupades per rang de població
◦ espais rurals

seguint el model de World Urbanization Prospects, the 2011 Revision 
http://esa.un.org/unpd/wup/Maps/maps_urban_2011.htm      i les indicacions de la web 
STATSILK.

Conèixer el nombre i el creixement mundial de la població: en termes generals, per sexe i 
grups d'edat.

• Es consulta  en  les fonts bibliogràfiques el nombre de població mundial  i per regions. Es 
representa  per sexe o grups d'edat en gràfics.

• Convé fer gràfics per sintetitzar com els de porcions ( o sectors, veure l'enllaç del XTEC: 
http://www.xtec.cat/~rherna24/mat_grafics_socis.html#sectors)

Identificar on s'està produït creixements naturals o immigratoris.

• Es calcula  el  creixement  natural  (que  és  la  diferencia  entre  nascuts  i  morts)  per  a  una 
població determinada. 

• S'ha de completar la informació amb la taxa de natalitat (Taxa de natalitat = ( Nascuts vius el 
primer  any/  Població  total  )  x  1000   )  i  la  taxa  de  mortalitat  (Taxa  de  mortalitat  = 
( Defuncions / Població total ) x 1000 ).
Convé fer una representació en mapa mundial per països a escala mundial. Es poden obtenir 
en Indexmundi.com.

• El  creixement  migratori  analitza  el  balança  entre  els  immigrants  i  els  emigrants  amb 
l'indicador o taxa neta d'immigració.

• La taxa neta d'immigració és el nombre anual d'immigrants per cada 1.000 habitants menys 
el nombre anual d'emigrants per cada 1.000 habitants de la mateixa àrea geogràfica. 

• El  creixement   real  de  la  població  és  la  diferència   entre  la  suma  naixements  i 
immigracions ,i  la suma de defuncions i emigracions.

Relacionar la densitat de població amb els espais rurals i urbans.

• La densitat de població és la relació entre la població i la unitat d'àrea ( m2 o Ha).
• Llavors es  representen els valors per països i es superposen amb cercles escalats, les àrees 

urbanes.
• Es calcula  la  taxa d'urbanització que és la  relació entre  la  població  que habita en àrea 

urbana i la població total de la regió.

http://www.xtec.cat/~rherna24/mat_grafics_socis.html#sectors
http://esa.un.org/unpd/wup/Maps/maps_urban_2011.htm
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Relacionar la concentració i creixement de la població amb els impactes sobre l'ecosistema 
antròpic.

• Es fa avaluant l'ocupació del territori, tant l'espai urbanitzat com els espais oberts que són 
de domini  humà. La cerca de  dades referents a les xarxes  de ciutats,índex de densitat 
urbana i ocupació de les infraestructures permet avaluar aquesta ocupació.

• La  consulta  d'informació  per  regions  es  fa  en   UN-HABITAT/COUNTRIES 
http://www.unhabitat.org/categories.asp?catid=2.

• I els documents 2009,Planning Sustainable cities:polici directions.Abridgen UN-HABITAT 
.

• Es tracta de relacionar el despoblament o la concentració de població amb efectes com la 
massificació urbana o l'abandonament d'hàbitats amb les necessitats territorials.

• Relacionar la concentració i creixement de la població amb la competència pels recursos. 
Conflictes  regionals,  els  impactes  per  l'esgotament  del  recursos  i  les  polítiques 
econòmiques.

• La relació de poblament i assentaments amb les necessitats d'abastir les necessitats bàsiques 
com són el subministrament d'aigua i aliments. S'obté la informació fent recerca en articles, 
blogs i ONG que solen sintetitzar aquests aspectes com la revista Le Mon Diplomatique.

• Determinar el fluxos en la distribució de la població i els impactes en la concentració o 
dispersió de la població.

• Per a sintetitzar cap a on es desplacen  les persones en les grans immigracions i per què, es 
fa relacionant les regions que tenen grans pèrdues de població amb les que tenen guanys 
significatius.

• S'analitza les migracions en relació al poblament i la distribució es fa buscant dades en 
organismes internacionals sobre fluxos, pols d'atracció ( a escala mundial). Es pot consultar 
el   document   Atlas  de  las  Migraciones,  Las  rutas  de  la  humanidad de  Le  Monde 
Diplomatic.

• Per a relacionar els impactes de l'arribada d'immigrants a les grans ciutats i a les fronteres 
consulteu el blog WORLD SAVVY MONITOR, http://worldsavvy.org/monitor/index.php?
option=com_content&view=article&id=662:migration&catid=245:context-north-
america&Itemid=1131

•
• Identificar  polítiques  de  control  de  la  immigració  i  conèixer  les  motivacions  i  les 

conseqüències tant per la població immigrada com per la resident.

• La  identificació  de  polítiques  de  control  de  la  immigració  es  fa  durant  la  consulta 
d'organismes d'escala mundial o regional

• Consulteu  el   document  Atlas de las Migraciones,  Las rutas de la humanidad de Le 
Monde  Diplomatic   i  la  Europena  Migration  Network  [http://emn.intrasoft-
intl.com/html/index.html]

• Conèixer les tipologies de la immigració, causes i conseqüències.

• Tipificar  la  immigració  es  fa  en  base  a  les  motivacions  del  desplaçament.:la  migració 
laboral ( per la demanda o la oferta, més la immigració del talent), la migració del benestar ( 

http://emn.intrasoft-intl.com/html/index.html
http://emn.intrasoft-intl.com/html/index.html
http://worldsavvy.org/monitor/index.php?option=com_content&view=article&id=662:migration&catid=245:context-north-america&Itemid=1131
http://worldsavvy.org/monitor/index.php?option=com_content&view=article&id=662:migration&catid=245:context-north-america&Itemid=1131
http://worldsavvy.org/monitor/index.php?option=com_content&view=article&id=662:migration&catid=245:context-north-america&Itemid=1131
http://www.unhabitat.org/categories.asp?catid=2
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la millora de les condicions de vida) , els refugiats, els desplaçats per conflictes bèl·lics o 
ambientals.Aquesta  recerca  és  bàsicament  documental  en  revistes,  diaris  i  alguns  blog 
d'opinió.

• Tipificar  els  impactes  de  la  immigració  es  fa  en  base  a  les  conseqüències  socials, 
econòmiques i ambientals.

• Es pot  consultar  l'esquema de treball  del  document Andrés Solimano,2007.Migraciones 
internacionales,  remesas  y  el  desarrollo  económico:  la  experiencia  Latinoamericana.  
División del Desarrollo Económico de CEPAL-ONU. 
Així  com  estudis  actuals  com  OIM,2011Informe  sobre  las  Migraciones  en  el  Mundo  
2011.Comunicar  eficazmente  sobre  la  migración.  Organización  Internacional  para  las 
Migraciones (OIM) [http://publications.iom.int/bookstore/free/WMR2011_Spanish.pdf]

Identificar  Organismes  Internacionals  i  Nacionals   que  fan  estudis  de  població  a  escala 
mundial.  I Identificar els Organismes Internacionals  i nacionals que fan: polítiques, ajudes, 
investigacions i suport  a la immigració

• La  identificació  d'Organismes  internacionals  es  fa  consultant  les  fonts  d'informació 
proporcionades i els organismes vinculats a questes fonts.

• Identificar, conèixer i manipular bases de dades dels organismes anteriors.

• El  que  s'ha  de  fer  un  cop es  coneix  l'organisme o  institució  és  sàpiguer  en  quin  espai 
proporciona dades i quines dades són aprofitables.

Conèixer els índex més rellevants en la tipificació de la població : nombre, nombre per sexes,  
distribució  per grups  d'edat,  índex  de  joventut,  índex  d'envelliment,  natalitat,  mortalitat, 
índex de reemplaç  i esperança de vida.

• Indicadors de població en la Distribució de la Població  Mundial que es solen emprar són:
• Nombre:és el nombre total habitants per  unitat administrativa o regió. 
• Densitat és la relació d'inhabitats per unitat d'àrea.
• Distribució per sexe 
• Distribució per grups d'edat:és sol agrupar de 0-14 anys, de 15 a 64 anys i de 

65 i més. 
• índex d'envelliment:  és el  quocient  entre la població de 65 i  més anys i  la 

població entre 0 i 14 anys.
• Taxa de natalitat = ( Nascuts vius el primer any/ Població total ) x 1000 
• Taxa de mortalitat  = ( Defuncions / Població total ) x 1000 .
• Esperança de vida: millor que calcular-la és obtenir-la del Banc Mundial.

Conèixer els índex més rellevants en la tipificació de la immigració: taxa d'immigració neta, 
distribució del PIB, taxa d'ocupació i taxa d'ocupació juvenil.

• Taxa d'immigració neta: és el nombre anual d'immigrants per cada 1.000 habitants menys el 
nombre anual d'emigrants per cada 1.000 habitants de la mateixa àrea geogràfica.

• Distribució del PIB: es representa un mapa d'intensitats per rang de PIB.
• Taxa d'ocupació:es calcula dividint la població ocupada per la població de 16 anys i més.

http://publications.iom.int/bookstore/free/WMR2011_Spanish.pdf
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