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PRESENTACIÓ 

L'objectiu del curs és l'estudi de la incidència dels canvis en l'home i de com aquest s'adapta als mateixos, 
tant si es tracta de canvis interns com externs: tant si són cíclics per al individuo, com si ho són per al 
grup social al qual pertany. 
Després d'una breu introducció referent a la reflexió que l'home ha fet sobre el temps i de com aquest ha 
incidit en els comportaments socials, el curs desenvoluparà els aspectes de condicionament als canvis 
siguin o no siguin periòdics, i els aspectes més psicofísics de la percepció del temps, per desenvolupar de 
forma més ampla els aspectes cognitius de la adaptació als canvis. Aspectes que permeten a l'home no 
solament una estimació i perspectiva temporal sino ésser capaç de gestionar i planificar el seu temps 
segons l'horitzó i perspectiva temporal que desenvolupi. 
Els aspectes teòrics seran acompanyats de les corresponents pràctiques tant de condicionament al temps 
com de percepció dels canvis i dels factors que intervenen, com del domini temporal. 

TEMARI 

Introducció 
1. Temps i comportament social. La reflexió sobre el temps. 
2. La definició de temps. Els canvis. 

La regulació temporal 
3. Cronobiologia versus cronopsicologia. 
4. El condicionament temporal. 
5. Del rellotge biològic al "timer" 

L'estudi quantitatiu del temps 
6. La percepció del temps: del simultani al successiu. 
7. L'estimació quantitativa: de l'instant a la duració. 

Desenvolupament i adaptació temporal 
8. L'adquisició del concepte/noció de temps. 
9. La gestió del temps: horitzó i perspectiva temporal. 
10. La planificació temporal. 
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AVALUACIÓ 

L'avaluació es farà mitjançant una prova-control dels coneixements, i un treball de tipus empíric, d'acord 
amb les orientacions que siguin donades a classe. Seran valorats amb 8 punts sobre 10. 
Per altra banda, caldrà realitzar correctament les pràctiques proposades. Seran valorades amb 2 punts 
sobre 10. 
La valoració global serà la suma de ambdues puntuacions. 
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