
1 ASSIGNATURA: Comportament animal (24920) 1 
1. Historia dels diferents enfocs en l'estudi del comportament animal. Escola psicolbgica, escola 
fisiolbgica i escola zoolbgica. Abans i després de Darwin. Tendhcies actuals. 

2. Aspectes aplicats dels estudis del comportament: plagues, producció animal, conservació 
biolbgica. Comportament huma possibilitats d'estudi. 

3. Metodologia. Analisi paradtric i no parametric. Estadistica circular. Disseny de l'investigació. 

4. Descripció i mesura del comportament. Descripció funcional i descripció estructural. Definició de 
categories. L'etograma. 

5. Tipus de mesura: lathcia, fieqükncia, duració, intensitat. Tipus de registre: registre continu i registre 
temporal. Diagrames de flux. Matrius sociometriques. Analisi de seqühcies i ritmes. Analisi de 
jerarquies. Restriccions legals. 

6. Causes immediates del comportament. Percepció d'estimuls. L"'UmweltW. Conducta espontania, 
estimuls extems i interns. Patrons fixats de conducta. Estimuls clau. Mecanisme desencadenant innat. 

7. Motivació animal. Models hiddulic i jedrquic. Moviments d'intenció, conductes conflictives i 
activitats de desplaqament. Ritualització. 

8. Origen de la conducta. Ontogenia i maduració. 

9. Gens i comportament. Evolució de la conducta. Proves fbssils, histbriques i experimentals. 
Microevolució. Modificació per parasits. Paper de la conducta en l'evolució. 

10. Significat adaptatiu del comportament. Ús del temps i de l'espai. El rellotge biolbgic: factors 
endbgens i factors exbgens. 

11. Navegació i rnigració. Selecció d'hkbitat. Distancia individual, irea de campeig i territori. 

12. Busca i selecció d'aliment. Teoria d'optimització. Distribució ideal Iliure. Models de comportament. 

13. Estrategies de supervivkncia. Cripsi i mimetisme. 

14. Estrategies reproductives. Conflicte d'interessos entre sexes. Elecció de parella, festeig i selecció 
sexual. Tipus d'aparellament. Cura parental. 

15. Processos individuals. L'aprenentatge. Tipus d'aprenentatge. Habituació i associació. Aprenentatge 
latent. Aprenentatge intuitiu. Irnitació. Cultures animals. 

16. La impregnació. Restriccions filogenetiques. Períodes sensibles. Estudis comparats de 
l'aprenentatge. 

17. Comunicació i canals de comunicació. Ecologia de la comunicació. 

18. El fenomen social. Graus de sociabilitat. Altruisme. Selecció de parentela.La parella, el grup i la 
societat. Mida, estructura, cohesió i jerarquia. 

19. Casos paradigrnatics. Insectes socials. Divisió del treball. Polimorfisme i polietisme. Els ajudants en 
les aus. Societats de mamífers. 


