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1 Línia de recerca

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

2 Sublínia de recerca

Indicadors del Benestar Social :Índex de Desenvolupament Humà, IDH.

3 Escala de Treball

Espanya i Catalunya.

4 Propostes per als Treballs de Recerca

Anàlisi del desenvolupament a les comarques del Camp de Tarragona

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  del IDH com a índex de benestar social  permet la comprensió del grau de 
desenvolupament que ha assolit una societat. 
És l'indicador  més emprat en el desenvolupament des de la seva introducció al 1990  a 
càrrec de les Nacions Unides.

El IDH integra tres conceptes: salut, educació i economia dels quals sintetitza en un 
valor la informació que proporcionen els tres àmbits.

Els  indicadors  de  desenvolupament  responen  a  la  necessitat  de  conèixer  el 
desenvolupament  en  tota  la  seva  dimensió:   defineix  les  temàtiques  vinculades  al 
desenvolupament, les variables ( mesurables) representatives d'aquestes temàtiques i la 
conjunció d'aquestes variables en un formulació adequada que permeti l'avaluació del 
grau de desenvolupament de les societats.

Mes enllà dels indicadors econòmics com  PIB o la renda per capita, el IDH  incorpora 
la  comprensió  dels  objectius  socials  que  han  d'assolir  els  països  per  a  la 
desenvolupament de la societat.

Els  indicadors  de  benestar,  com  IDH;  permeten  comprendre  l'evolució  del 
desenvolupament entès com l'ampliació de les opcions de les persones per a gaudir d'una 
vida llarga, saludable i solvent.
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8 Objectius de la Línia de Recerca

• La comprensió dels índex de benestar social com a indicadors de la qualitat de 
vida de les societats, en concret , l´index de desenvolupament humà.

9 Objectius Específics de la Sublínia de Recerca.

• Anàlisi de l'índex de desenvolupament humà a l'Estat espanyol i a les comunitats 
autònomes. 

• Localització i valoració de les especificitats i els desequilibris territorials entre 
comunitats. 

• Anàlisi de l'índex del desenvolupament humà a Catalunya, 
• Anàlisi desglossada de cada un dels components de l'indicador.
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10 Fonts i Recursos per Fomentar la Recerca

10.1 Informació General:

-PNUD:Informes sobre Desarrollo Humano
http://hdr.undp.org/es/estadisticas/idh/

Web  de  les  Nacions  Unides  on  es  defineix  el  concepte  de  IDH,  i  de  les  seves 
components  i  es  dona  la  metodologia  per  la  càlcul  de  l'indicador.  Incorpora  dades, 
informes i presentacions del IDH, del Índex de Pobresa Multi-dimensional i altres índex 
compostos:Índice de Desigualdad de Género (IDG), Índice de Pobreza Multidimensional 
(IPM),l Índice de Desarrollo Humano ajustado por la Desigualdad (IDH-D) .
Permet també crear un índex internacional de desenvolupament humà amb un seguit 
d'indicadors en la direcció: h  ttp://hdr.undp.org/es/datos/construya/  

-WIKIPEDIA/Índice de Desarrollo Humano
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_desarrollo_humano
Pàgina web que explica la  nova metodologia del IDH del 2010 segons el PNUD. També 
aporta l'enllaç a una relació d'indicadors del desenvolupament d'ús estès.

Pàgina web que explica la  nova metodologia del IDH del 2010 segons el PNUD. També 
aporta l'enllaç a una relació d'indicadors del desenvolupament d'ús estès.

10.2Bases de Dades

-IDESCAT/ Index de Desenvolupament Humà.
http://www.idescat.cat/dequavi/Dequavi?TC=444&V0=13&V1=1#T0

10.3 Bolgs

-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. 

 -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.

http://hdr.undp.org/es/estadisticas/idh/
http://apuntesdedemografia.wordpress.com/polpob/
http://blocs.xtec.cat/geografia/?page_id=7
http://www.idescat.cat/dequavi/Dequavi?TC=444&V0=13&V1=1#T0
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_desarrollo_humano
http://hdr.undp.org/es/datos/construya/
http://hdr.undp.org/es/datos/construya/
http://hdr.undp.org/es/estadisticas/idhi/
http://hdr.undp.org/es/estadisticas/ipm/
http://hdr.undp.org/es/estadisticas/idg/
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10.4Bibliografia

De Felipe, J.J.; Sureda, B. y Cruz, I. (2009).  Informe de Sostenibilitat a Catalunya. 
Generalitat de Catalunya,Barcino Solucions Gràfiques.
Informe que proporciona més de 200 indicadors de sostenibilitat, amb la propietat que 
són assequibles  i comparables tant a Catalunya com a Europa.
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDQQFjAB&url=http%3A
%2F%2Fwww20.gencat.cat%2Fdocs%2Fdmah%2FHome%2FEl%2520Departament%2FPublicacions
%2FEducacio%2520i%2520sostenibilitat%2FDesenvolupament%2520sostenible%2Fdocs
%2FInforme_so

Informe que proporciona més de 200 indicadors de sostenibilitat, amb la propietat que 
són assequibles  i comparables tant a Catalunya com a Europa. Incorpora els indicadors 
de petjada ecològica i l'Índex de Desenvolupament Humà.

11 Instruments

Calculadora interactiva del IDH /PNUD:
http://hdr.undp.org/es/estadisticas/datos/calculadora/

Instrument en xarxa per al càlcul de l'indicador .Proporciona l'enllaç a les dades i l'edició 
d'un mapa explicatiu.

Atles Nacional de Catalunya
http://www.atlesnacional.cat/icc/atles-nacional/poblacio/

Pàgina  web que  permet  trobar  dades  oficials  de  població i  economia  en  l'àmbit  català  ,  descarregar  
informació elaborada i editar mapes.

http://www.atlesnacional.cat/icc/atles-nacional/poblacio/
http://hdr.undp.org/es/estadisticas/datos/calculadora/
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDQQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww20.gencat.cat%2Fdocs%2Fdmah%2FHome%2FEl%2520Departament%2FPublicacions%2FEducacio%2520i%2520sostenibilitat%2FDesenvolupament%2520sostenible%2Fdocs%2FInforme_so
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDQQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww20.gencat.cat%2Fdocs%2Fdmah%2FHome%2FEl%2520Departament%2FPublicacions%2FEducacio%2520i%2520sostenibilitat%2FDesenvolupament%2520sostenible%2Fdocs%2FInforme_so
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDQQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww20.gencat.cat%2Fdocs%2Fdmah%2FHome%2FEl%2520Departament%2FPublicacions%2FEducacio%2520i%2520sostenibilitat%2FDesenvolupament%2520sostenible%2Fdocs%2FInforme_so
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12 Metodologia

Per realitzar la metodologia es pot consultar la metodologia del PNUD (revisada en 
2010), PNUD:Informes sobre Desarrollo Humano en la direcció: * 
http://hdr.undp.org/es/estadisticas/idh/  .  

Aquesta metodologia permet conèixer la dimensió i les components de l'indicador. Hi 
han aspectes metodològics que no es poden realitzar, però que si es poden trobar les 
dades.

La metodologia del treball de recerca en consisteix en:

• Es comenta el valor de l'indicador per a l'any anterior a l'estudi, per a l'àmbit 
escollit.  Es comenta l'evolució de l'indicador en un període de temps. Aquest 
comentari versa sobre el resultat final i global de l'indicador. Es representa en un 
gràfic aquesta evolució.

• Es calcula la taxa de variació interanual per al període escollit.  Es representa 
gràficament.

• S'obté els valors de l'indicador d'altres països en les fonts proposades .Aquesta 
informació  es  representa  en  una  taula  comparativa  per  a  l'últim  any  de 
disponibilitat de l´índex. Es comenta els resultats.

• S'obté els valors de l'indicador desglossat en les tres dimensions ( salut,educació i 
qualitat de vida) d'altres països en les fonts proposades. Amb les dades es crea 
una taula per comparar els valors.

• S'obté els valors de l'indicador desglossat en les tres dimensions ( salut,educació i 
qualitat de vida) per a les comunitats autònomes en les fonts proposades. Amb les 
dades es crea una taula per comparar els valors.

• Es relaciona les  components  de l'indicador  (esperança  de vida  en nàixer,anys 
promig d'instrucció, anys d'instrucció esperats i PIB) amb altres índex o estadístic 
com l'evolució de la població, l'evolució de l'estructura d'edats, l'evolució de la 
renta per capita.

http://hdr.undp.org/es/estadisticas/idh/
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