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OBJECTIUS 

L´objectiu d aquesta assignatura és doble: 
A) Aconseguir una actitut crítica en front  dels treballs científics publicats i de les recerques en projecte o en 

curs.  
B) Aprendre a fer preguntes i a observar els fets que es produeixen tant al laboratori com en situacions 

naturals de camp, tant amb mamífers inferiors com amb l'home. 

CONTINGUT I AVALUACIÓ 

A no ser que es dictin per instàncies superiors altres normes diferents, tindran vigència les següents: 
1) Es realitzarà un examen final que comprendrà la següent materia: 

• D.H.Barlow y M. Hersen (1988). Diseños experimentales de caso único. Barcelona: Martínez Roca 
(Capìtols 1, 2, 3, 4, 5, 7 i 10). 

• Preguntes sobre temes exposats a classe pels alumnes o el professor (Apartats 2 i 3).   
 Aquest examen representarà un màxim de 5 punts de la nota total màxima de 10 pero treure menys de 2,5 

punts al examen equival a suspendre la convocatoria 
2) Un treball col.lectiu (fet en grups de 2 a 4 alumnes)  sobre una de les tesis o tesines proposades - a escollir 

- amb un màxim de: 5 pàgines de descripció sintètica amb resultats més importants + 1 pàgina de crítica 
(aspectes millorables) + 1 pàgina de proposta d'un projecte de recerca de continuitat. Aquest treball 
representarà 1.5 punts  sobre la nota total màxima de 10. El treball es presentarà oralment a classe pel 
grup, a partir de la data assignada en les normes i s'entregarà per escrit el penúltim dia de classe.  

3) Un treball individual que sigui un projecte original de recerca sobre un tema de lliure elecció entre els que 
es proposaran. Aquest treball representarà 1.5 punts sobre la nota total màxima de 10. Aquest treball es 
presentarà per escrit el primer dia de classe del mes de Maig. Característiques: màxim 3 pàgines, serà de 
tipus empíric y compendrà: Introducció, Hipòtesis, Mètode (Subjectes, material, procediment), Disseny i 
Bibliografia. Alguns dels treballs es defensaran oralment i discutiran a classe.  

4) Un treball col.lectiu (fet en grups de 2 a 4 alumnes) d'exposició sintética d'un dels 2 videos que es 
projectaran durant el curs - a escollir pel grup - amb un màxim de 5 pàgines d'acord amb les normes 
establertes. Aquest treball representarà 1 punt sobre la nota total màxima de 10. El treball s'entregarà per 
escrit el primer dia de classe després de Setmana Santa i es podrà demanar que es presenti oralment a 
classe pel grup a partir de la data assignada.  

5) Preguntes contestades a classe durant el curs per escrit. El conjunt de totes les respostes representarà 1 
punt sobre la nota total màxima de 10.  

6) No es guardarà cap nota, d'examen o treballs, favorable o desfavorable, pel proper curs.  
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