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Evolució del Cervell, la Cognició i la Intel·ligència

Codi: 102587
Crèdits: 6

Titulació Tipus Curs Semestre

2502443 Psicologia OT 4 1

Prerequisits

Es aconsejable tenir aprovades les assignatures troncals de Psicobiologia.

Objectius

Aquesta assignatura, adreçada a estudiants que ja tenen una formació prèvia en Psicobiologia, estudia
l'evolució filogenètica del sistema nerviós i la seva relació amb els processos cognitius que fan possible la
intel·ligència humana. A diferència de les matèries anteriors de Psicologia Fisiològica que estudia els com
tenen joc aquests processos, la present assignatura es centra en el  els processos cognitius hanper què
evolucionat i han adquirit determinades característiques. L'assignatura presta especial atenció a les activitats
mentals superiors, com ara la consciència i la autoconsciència, el control racional del comportament, la
"mentalització", la presa de decisions, la planificació del futur, la intuïció i la creativitat.

Competències

Analitzar textos científics escrits en llengua anglesa.
Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
Fer revisions sistemàtiques a partir de la consulta de les diferents fonts documentals en psicologia per
a recollir, ordenar i classificar dades i materials de recerca
Identificar, descriure i relacionar la biologia de la conducta humana i les funcions psicològiques.

Resultats d'aprenentatge

Analitzar textos científics escrits en llengua anglesa.
Analitzar, sintetitzar i resumir la informació de textos científics i professionals.
Descriure els principals factors nerviosos, ecològics i socials que han condicionat l'evolució i el
desenvolupament del sistema nerviós i la intel·ligència dels éssers vius, particularment dels primats.
Descriure la manera com actuen la selecció natural i la sexual per establir prioritats i conductes
adaptatives per als organismes.
Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
Distingir els principals conceptes, mètodes i tècniques de recerca sobre l'evolució del sistema nerviós i
el comportament dels éssers vius.
Emprar sistemes de documentació científics.
Identificar i descriure l'evolució del cervell i relacionar-la amb els processos psicològics i la
intel·ligència.
Identificar i descriure la naturalesa de la intel·ligència i els diferents tipus d'intel·ligència que hi ha.
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Identificar i descriure la naturalesa de la intel·ligència i els diferents tipus d'intel·ligència que hi ha.
Identificar i descriure les principals taxonomies dels éssers vius i la seva evolució filogenètica,
especialment les relacionades amb primats i homínids.
Planificar una recerca bibliogràfica o de referències tant en bases de dades informatitzades com en
biblioteques i hemeroteques.
Relacionar el desenvolupament anatòmic i funcional del sistema nerviós amb les diferents capacitats
cognitives i conductuals d'animals i humans.

Continguts

Conceptes bàsics de intel·ligència i evolució dels essers vius.

Heredabilitat de la intel·ligència.

Evolució dels homínids.

Evolució del cervell i de les principals capacitats cognitives.

Evolució i conducta humana: selecció natural i selecció sexual.

Psicobiologia de la consciència.

Metodologia

Classes magistrals del professor.

Presentacions i debats a classe per part dels estudiants sobre qüestions controvertides de la matèria.

Elaboració no presencial d'una memòria escrita en la que els estudiants han de redactar les respostes a un
seguit de preguntes sobre els diferents temes del programa.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS
Resultats
d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes magistrals i presentacions i debats a classe 36 1,44 1, 3, 4, 5, 6, 8,
9, 10, 12

Tipus: Supervisades

Tutories i preparació de presentacions 11 0,44 1, 5

Tipus: Autònomes

Estudi i elaboració d'una memòria escrita sobre la matèria impartida a classe amb
materials i lectures complementaries diverses

100 4 1, 3, 4, 5, 6, 8,
9, 10, 12

Avaluació

L'avaluació de l'assignatura consisteix en 3 evidències d'aprenentatge:

1. Examen individual escrit sobre conceptes bàsics de l'assignatura (Pes: 30%)

2. Presentació oral per grups d'un tema relacionat amb el programa de l'assignatura (Pes: 30%)
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2. Presentació oral per grups d'un tema relacionat amb el programa de l'assignatura (Pes: 30%)

3. Examen individual oral sobre el conjunt de temes de l'assignatura en el que l'estudiant ha de presentar
i pot fer servir una memòria escrita de respostes sobre les qüestions crítiques del programa (Pes 40%)

Un estudiant que hagi realitzat evidències d'aprenentatge amb un pes inferior al 40% constarà com a "no
presentat"

Hauran superat l'assignatura el alumnes que obtinguin més del 50 % d'avaluació positiva.

Els alumnes que obtinguin com a mínim un 4 a l'examen final prodran fer un examen de re-evaluació
consistent en repetir l'examen final oral demostrant que han superat els dèficits dels examens anteriors.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS
Resultats
d'aprenentatge

1. Examen individual escrit sobre conceptes bàsics de l'assignatura 30
%

2 0,08 6, 9, 10

2. Presentació oral per grup d'un tema relacionat amb temes de l'assignatura 30% 0,5 0,02 1, 3, 4, 8, 12

3. Examen oral final en el que l'estudiant ha de presentar la memòria escrita
elaborada durante el curs sobre la matéria de l'assignatura

40% 0,5 0,02 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11,
12
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