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Titulació Tipus Curs Semestre

2500251 Biologia ambiental OT 4 0

Prerequisits

És convenient tenir aprovades la Zoologia General i l'Ecologia

Objectius

L'objectiu general és proporcionar coneixements que permetin pensar i argumentar de manera articulada
sobre fets de comportament animal. La presentació de les diverses visions del comportament animal, fent
especial èmfasi en les argumentacions evolutives i en el fenomen social, ha de possibilitar en l'alumne una
visió crítica del què fa un animal. La metodologia que cal aplicar en la descripció, mesura i l'anàlisi d'una
manifestació usualment efímera, és força estricta i permet donar suport a eventuals interpretacions de la/les
funcions immediates i/o a llarg termini que es puguin proposar.

Competències

Analitzar i interpretar el comportament dels éssers vius.
Assumir el compromís ètic
Descriure, analitzar i interpretar les adaptacions i les estratègies vitals dels principals grups d'éssers
vius.
Desenvolupar la capacitat d'organització i planificació
Identificar i interpretar la diversitat d'espècies en el medi.
Obtener información, diseñar experimentos e interpretar los resultados
Reconèixer i analitzar relacions filogenètiques.
Resoldre problemes.
Sensibilitzar-se en relació amb temes mediambientals.

Resultats d'aprenentatge

Analitzar quantitativament i interpretar el significat evolutiu i funcional del comportament animal.
Assumir el compromís ètic.
Desenvolupar la capacitat d'organització i planificació.
Interpretar els processos evolutius que han originat la diversitat animal.
Interpretar la distribució i les interaccions en el medi de les espècies animals i el seu impacte en la
diversitat animal.
Obtenir informació, dissenyar experiments i interpretar-ne els resultats.
Reconèixer les característiques del medi que determinen la distribució dels principals grups animals.
Resoldre problemes.
Sensibilitzar-se en relació amb temes mediambientals.
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Continguts

- Comportament, ecologia i selecció natural.

- El gens, el medi ambient i l'aprenentatge.

- Comunicació animal.

- Comportament reproductiu (sistemes d'aparellament i cura parental).

- Comportament adaptatiu i supervivència (selecció de l'hàbitat i territorialitat, selecció de l'aliment,
comportament depredador i anti-depredador).

- Migracions i mecanismes de navegació.

-Comportament social.

Metodologia

Classes magistrals amb suport de TIC. Comentaris d'actualitat en l'àmbit del comportament.

Les sessions pràctiques són exemples de solucions concretes -mesures i anàlisi- d'algunes qüestions
conductuals. Solen tenir un format obert, que l'alumne pot continuar lliurement. En acabar el curs, l'alumne
hauria de saber com enfrontar críticament qualsevol manifestació conductual i poder-ne emetre una valoració
amb arguments.

Tutories de suport a la realització d'un treball pràctic. Aquest treball és un component important en la formació.
Pot ser individual o de grup (màxim tres persones) i cal que formuli una qüestió o problema i el resolgui. La
memòria -instruccions detallades al Campus Virtuial- s'ha de presentar abans de l'examen teòric.

Lectura comprensiva de textos.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes pràctiques 15 0,6 1, 3, 6, 8

Classes teòriques 30 1,2 1, 2, 4, 5, 7, 9

Tutories 5 0,2 1, 3, 6, 8

Tipus: Supervisades

Treball pràctic 15 0,6 1, 3, 6, 8

Tipus: Autònomes

Estudi 71 2,84 1, 4, 5, 7

Lectures obligatòries 10 0,4 1, 4, 5

Avaluació
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La nota de l'assignatura s'obtindrà d'acord amb els següents elements:

1) Examen amb qüestions de teoria a, i preguntes tipus test (valor 6 punts).

2) Treball pràctic (valor 4 punts).

3) Examen de recuperació.

Cal treure mínim un 4 a l'examen per poder compensar amb el treball pràctic.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Examen 60% 4 0,16 1, 4, 5, 7, 8

Treball pràctic 40% 0 0 1, 3, 6, 8
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