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1 Línia de recerca

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

2 Sublínia de recerca

Anàlisi  de  l'estructura  i  les  dinàmiques  en  relació  amb  l'evolució  econòmica  i  social.  Fluxos 
migratoris. Polítiques demogràfiques.

3 Escala de Treball

Mundial i Regional: Unió Europea.

4 Propostes per als Treballs de Recerca

Estructura demogràfica europea.
La política d'immigració de la UE.
El tercer sector social.

5 Competències Generals del Batxillerat

• Competència en gestió i tractament de la informació.
• Competència digital.
• Competència en recerca.

6 Competències Específiques de la Geografia

• Competència en la dimensió espacial dels fenòmens.
• Competència en l'anàlisi i interpretació de fonts geogràfiques.
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7 Introducció 

L'anàlisi  demogràfica  és  un  mètode  d'observació  crítica  del  procés  demogràfic  d'una  població. 
L'àmbit de la població objecte pot ser regional d'àmbit europeu o mundial.
El procés demogràfic és la transformació d'una societat. Un transformació de la seva estructura: 

• tipifica la població ( les persones en funció del nombre, genere, tipologia d'edats,...), 
• tipifica  la  població en funció de l'activitat  econòmica  (població  activa,  taxa   d'activitat,  

sectors professionals), i
• tipifica  la  població  com a  grup social  (societat,  classe social,  els  rols  social,  exclusió  i 

inclusió social, família, participació ciutadana.)

L'anàlisi demogràfica en conjunt amb altres metodologies permet establir la projecció de la població 
estudiada en el context econòmic i social.
Així permet a organismes i administracions fer polítiques demogràfiques.
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8 Objectius de la Línia de Recerca

• L'alumnat  ha  de  conèixer  i  treballar  les  variables  de  la  tipificació  de  la  població  d'una 
societat  i  de  la  seva  evolució  demogràfica  a  nivell  regional.  Saber  comparar  aquestes 
variables entre diferents regions o les diferències en la mateixa regió. A més de relacionar-
les amb paràmetres econòmics i socials que fonamenten polítiques demogràfiques. 

9 Objectius Específics de la Sublínia de Recerca.

• Identificar  Organismes  Internacionals  i  Regionals   que  fan estudis  demogràfics  a  escala 
mundial i regional.

• Identificar  els  Organismes Internacionals  i  nacionals que fan:  polítiques  econòmiques  i 
socials  per al desenvolupament de les societats.

• Identificar, conèixer i manipular bases de dades dels organismes anteriors.
• Identificar,conèixer  i  interpretar  les  polítiques  demogràfiques:  causes  que  les  motiven  i 

conseqüències.
• Treballar  els  índex i  variables  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.

• Treballar els índex i variables  més rellevants en la tipificació la situació econòmica de les 
societats, els ingressos, les despeses, l'endeutament, l'ocupació,...

• Treballar els índex més rellevants en la tipificació de la immigració: taxa d'immigració neta, 
taxa d'ocupació i taxa d'ocupació juvenil.

• Treballar els aspectes sociològics i socialitzants de la població: rols socials, controls ètnics, 
la dependència, la família monoparental, l'envelliment, la protecció social.
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10 Fonts i Recursos per Fomentar la Recerca

10.1 Informació General:

UNFPA
http://www.unfpa.org/swp

Web de les Nacions Unides  que analitza l'estat del món des de la vessat demogràfica. Proporciona 
indicadors principals per temes demogràfics.

Population Europe
http://www.population-europe.eu/

Xarxa  d'investigadors  europeus  en  temes  demogràfics.  Interessant  pàgina  per  conèixer  les 
preocupacions socials i en que focalitza la recerca demogràfica a Europa.

Centre d'Estudis Demogràfics
[http://www.ced.uab.es/index.php?module=pagesetter&tid=13&filter=categoria:eq:63  ]  

Centre  de  recerca  en  demografia.  L'enllaç  porta  a  una  relació  de  centres  d'investigació  en 
demografia d'arreu del món. 
Aquest altre enllaç conté la relació de productors d'estadístiques demogràfiques d'arreu del món.:
[http://www.ced.uab.es/index.php?module=pagesetter&tid=13&filter=categoria:eq:79]

Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
http://www.tercersector.cat/default.asp?idmenu=332
Col.lectiu  d'entitats  catalanes  que gestiona les  necessitats  socials  allà  on l'Estat,  la  societat  i  la 
privadesa de la riquesa no arriven.
En l'apartat de Grups de Treball es poden consultar les principals preocupacions.

CEPAL
[  http://www.eclac.cl/biblioteca/default.asp  ]  

Cercador bibliogràfic de publicacions arreu del món de les Nacions Unides.

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

Recull  i presentació en mapa temàtic de 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 la immigració. 

Grupo del Banco Mundial
http://www.bancomundial.org/temas.html
Estudis i dades globals i per països  sobre immigració, pobresa,política i economia.

http://www.unfpa.org/swp
http://www.bancomundial.org/temas.html
http://www.un.org/es/development/progareas/population.shtml
http://www.un.org/es/development/progareas/population.shtml
http://www.indexmundi.com/map/?t=0&v=21&r=xx&l=es
http://www.eclac.cl/biblioteca/default.asp
http://www.eclac.cl/biblioteca/default.asp
http://www.eclac.cl/biblioteca/default.asp
http://www.tercersector.cat/default.asp?idmenu=332
http://www.ced.uab.es/index.php?module=pagesetter&tid=13&filter=categoria:eq:79
http://www.ced.uab.es/index.php?module=pagesetter&tid=13&filter=categoria:eq:63
http://www.ced.uab.es/index.php?module=pagesetter&tid=13&filter=categoria:eq:63
http://www.population-europe.eu/
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10.2 Bases 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,poblaciómiimmigració.

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

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.
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11 Instruments

PNUD:Mapa interactivo sobre datos de la immigración, demografia i economia.
http://hdr.undp.org/es/estadisticas/datos/movilidad/mapa/

Mapa  interactiu  que  per  met  elaborar  mapes  sobre:  immigració  tant  d'estocs  com  de 
fluxos,indicadors social i demogràfics, i indicadors econòmics al món, per regions i països.

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.

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

Varietat d'arxius ppt amb informació processada sobre la UE.

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.

http://www.statsilk.com/maps/world-stats-open-data
http://europa.eu/abc/euslides/index_es.htm
http://hdr.undp.org/es/datos/mapa/
http://hdr.undp.org/es/estadisticas/datos/movilidad/mapa/
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12 Metodologia

La sublínia de recerca Anàlisi de l'estructura i les dinàmiques en relació amb l'evolució econòmica 
i social. Fluxos migratoris, requereix d'una metodologia que consisteix en:

Identificar Organismes Internacionals i Regionals  que fan estudis demogràfics a escala 
mundial i regional.

• Són organismes  com el  PNUD, la  UNFPA,el  Centre  d'Estudis  demogràfics  i  la  Càtedra 
DOWN de Desenvolupant Sostenible.

• Són organismes que fan recerca, difusió, monitorització,  de dinàmiques poblacionals. 
• Es  fan  servir  fonts  d'informació  que  gestionen  la  informació  vers  el  creixement  de  la 

població,  el  creixement  natural  i  el  saldo  migratori  en  el  context   global  i  regional, 
especialment l'europeu com les referenciades la bibliografia.
Exemple d'organisme i  de recerca que fan aquests organismes i de com  es presenta la 
informació. 

• El document que serveix de referent metodològic es EUROTAT,2011:Demographic report 
2010,Older,  more  numerous  and  diverse  Europeans,http://www.google.es/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fec.europa.eu
%2Fsocial%2FBlobServlet%3FdocId%3D6824%26langId
%3Den&ei=ffPvUIqtA66T0QX_soDQDQ&usg=AFQjCNGFSXvgOozkzmcpKclw8Ge7DRQtew&bvm=bv.1
357700187,d.d2k&cad=rja

Identificar  els  Organismes  Internacionals   i  nacionals  que  fan:  polítiques  econòmiques  i 
socials  per al desenvolupament de les societats.

• S'identifiquen per que fan polítiques actives, no només recerca.Com el PNUD en la seva 
divisió World Health Organitation sobre planificació familiar per regions, les política sobre 
la natalitat, accions per potenciar fertilitat o el control poblacional per sexes, o aspectes de 
control de l'evolució de la població a països veïns o a les fronteres.

• A escala europea European Comission dins de l'estratègia  Employment, Social Affers and  
Inclusions:http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=502&langId=en  .  
També els estudis i les línies de treball en la salud i la gestió sanitària ( inversió en prevenció 
de malalties).

• Matissar els objectius finalistes de les polítiques de població en funció de si s'avaluen països 
desenvolupats  o  països  en  via  de  desenvolupament.  Per  exemple  en  funció  del  que  es 
comenta  en  la   web   WorldWatch  Institute,  http://www.worldwatch.org/nine-population-
strategies-stop-short-9-billion

• Les polítiques sobre població també estan enfocades a la immigració i a l'estructura d'edats.

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

• ÍndexMundi  fa presentacions amb fonts de dades dels organismes internacionals   i el llibre 
UN,2004.World Population to 2300. Department of Economic and Social Affairs.Population 
Division.UN és útil per veure com es presenten les dades en gràfics i taules.
Es poden consultar les dades en :
◦ CENSUS ) http://www.census.gov/population/international/data/idb/informationGateway.php,

◦ GEOHIVE http://www.geohive.com/

http://www.geohive.com/
http://www.census.gov/population/international/data/idb/informationGateway.php
http://www.worldwatch.org/nine-population-strategies-stop-short-9-billion
http://www.worldwatch.org/nine-population-strategies-stop-short-9-billion
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=502&langId=en
http://www.who.int/topics/family_planning/en/
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDIQFjAA&url=http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6824&langId=en&ei=ffPvUIqtA66T0QX_soDQDQ&usg=AFQjCNGFSXvgOozkzmcpKclw8Ge7DRQtew&bvm=bv.1357700187,d.d2k&cad=rja
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDIQFjAA&url=http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6824&langId=en&ei=ffPvUIqtA66T0QX_soDQDQ&usg=AFQjCNGFSXvgOozkzmcpKclw8Ge7DRQtew&bvm=bv.1357700187,d.d2k&cad=rja
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDIQFjAA&url=http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6824&langId=en&ei=ffPvUIqtA66T0QX_soDQDQ&usg=AFQjCNGFSXvgOozkzmcpKclw8Ge7DRQtew&bvm=bv.1357700187,d.d2k&cad=rja
http://www.unfpa.org/public/
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◦ BANCO MUNDIAL http://datos.bancomundial.org/indicador/SP.DYN.TFRT.IN

El web  GEOHIVE http://www.geohive.com/ presenta ordenadament tots els indicadors més rellevants 
amb una presentació acurada.

Identificar,  conèixer  i  interpretar  les  polítiques  demogràfiques:  causes  que  les  motiven  i 
conseqüències.

• Mitjançant  la consulta  als  organismes que les generen.  En general el  que s'ha de fer és 
recollir els indicadors que identifiquen els problemes  als països desenvolupats  relacionats 
amb  l'envelliment,  caiguda  de  la  natalitat  i  la  immigració,  mentre  que  als  països 
subdesenvolupats  s'enfoquen a al  prevenció de malalties,  competència  pels recursos  i  la 
gana.

• Exemples d'aquestes polítiques en els països desenvolupats enfront la baixada de la natalitat 
i l'augment de la immigració, són les polítiques d'ajuda familiar amb préstces,deduccions 
fiscals, ajudes les guarderíes. En contra punt als països en vies de desenvolupament amb una 
natalitat elevadad i un població en edat de treballar elevada, el que fan són polítiques de 
distribució de la població ( migracions internes o migracions externes).

Treballar els índex i variables més rellevants en la tipificació de la població .

Es pot consultar  al publicació de Barbara Crosette,et al. (2011). Estado de la Población Mundial  
2011 ( pg 115 i endavant) on es recull els principals indicadors de demogràfics.

 Nombre de població mundial i en regions  : es cerca el nombre d'habitants per regions i es 
representa en un mapa .

 Evolució de la població  : es cerca el nombre de nascuts i les defuncions per la càlcul del 
creixement  natural  .Es  calcula  el  saldo  migratori  fent  una  avaluació  de  si  una  regió 
proporciona emigrants o en rep i com aquest balanç afecta a la població en l'àmbit de la 
regió. Es consulta el nombre d'immigrants i el nombre d'emigrants, la diferencia és el saldo 
immigratori.

 Patrons demogràfics  : es tracta d'identificar on, com i quanta població es localitza en un espai 
regional. Es pot fer editant  mapes d'intensitat per països segons volum de població.

 Densitat  de població  :  la densitat de població és resultat  de dividir el nombre d'habitants 
entre la superfície que ocupen.

 Grups d'edat i canvis regionals en les estructures d'edat  :es tracta d'ordenar les grup d'edat en 
tres grups. De 0-14 anys, de 15 a 64 ans i de 65 i més. Si es vol més detall es poden fer  
grups quinquennals.

 Població en edat treballar   ( que varia en funció de la regió) i 
 Índex de dependència  : la suma de la població de 0 a14 anys més la població de 65 anys i 

més, dividit de la població entre 15 i 64 anys, en tant per cent.
 Natalitat i Fertilitat,taxa de fecunditat, índex de masculinitat i taxa de mortalitat són índex 

que es poden trobar.
 Esperança de vida en nàixer.  
 Índex d'envelliment i esperança de vida.  

Treballar els índex i variables  més rellevants en la tipificació la situació econòmica de les societats:
Es busquen dos tipus d'informació. La que fa referència a la distribució de la renda, la capacitat  
adquisitiva, el nivell de vida que donen una visió de si la gent pot accedir a l'habitatge, la protecció 

http://www.geohive.com/
http://datos.bancomundial.org/indicador/SP.DYN.TFRT.IN
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de la salut i a una feina ben remunerada.
I les dades del context econòmic que donen una visió de si la regió és rica, les desigualtats regionals 
econòmiques i com es distribueixen l'acumulació de riqueses.
Dades que es poden trobar  en  GEOGIVE i IndexMundi.

Treballar els índex més rellevants en la tipificació de la immigració: 
• Es recullen en Técnicas y ejercicios de Demografía de Julio Vinuesa en les pàgines 146-176.
• S'ha  de  conèixer  quines  regions  guanyen  població  i  quines  perden.  Quina  tipologia  de 

població és la que immigra. I algunes determinants socials i econòmiques que impulsen a 
immigrar.Com  els  indicadors  de  la  bases  de  dades  del  web   United  Nations  
Homepage/Department of Economic and Social Affairs/Population Division.

Treballar els aspectes sociològics i socialitzants de la població: 

• Aquests aspectes són rols socials, controls ètnics, la dependència, la família monoparental, 
l'envelliment, la protecció social, entre d'altres.

• També la inclusió de la dona en els afers socials, laborals i polítics. S'analitza la divergència 
en la societat respecte al paper de la dona, inclusió o exclusió.

• Es fa amb ajuda dels índex de dependència, la capacitat adquisitiva per grups d'edat i dades 
sobre la forma d'organitzar-se en el pla familiar de les societats. Es poden trobar recursos a 
Eurofound/Population and society.

Relacionar la caracterització de la societat en relació al grau de desenvolupament econòmic de 
les mateixes.

• Es tracta de relacionar tant les fluctuacions demografiques com els canvis socials respecte a 
el  tipus  de  desenvolupament  econòmic  en  el  que  hi  conviuen.  Es  fa  un  anàlisi  de  la 
població.En especial de l'estructura d'edats, dels indicadors de dependència i dels indicadors 
que facin referència a l'ocupació. Pel que fa a l'aspecte econòmic es relaciona el PIB de la 
regió, la renta per càpita i altres indicadors de l'acumulació de reiqueses i del benestar al que 
poden accedir les societats.

http://www.eurofound.europa.eu/areas/populationandsociety/index.htm
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