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Curs 2001/2002
Objectius. L'objectiu general és proporcionar coneigements que permetin pensar i argumentar de manera
articulada sobre fets de comportament animal. La presentació de les diverses visions del comportament
animal, fent especial emfasi en les argumentacions evolutives i en el fenomen social, ha de possibilitar en
I'alumne una visió crítica del que fa un animal. La metodologia que cal aplicar en la descripció, mesura i
I'analisi d'una manifestació usualment efímera 6s forca estricta i permet donar suport a eventuals
interpretacions de lalles funcions immediates ¡/o a llarg termini que es puguin proposar.

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

1. Historia dels diferents enfocs en I'estudi del comportament animal. Escola psicolbgica, escola
fisiologica i escola zoologica. Abans i després de Darwin. Tendencies actuals.
2. Aspectes aplicats dels estudis del comportament: plagues, producció animal, conservació biologica.

Comportament huma: possibilitats d'estudi.
3. Metodologia. Analisi parametrica i no parametrica. Estadística circular. Disseny de la investigació.

4. Descripció i mesura del comportament. Descripció funcional i descripció estructural. Definició de
categories. L'etograma.
5. Tipus de mesura: latencia, freqüencia, duració, intensitat. Tipus de registre: registre continu i registre
temporal. Diagrames de flux. Matrius sociometriques. Anhlisi de seqüencies i ritmes. Anhlisi de jerarquies.
Restriccions legals.
6. Causes immediates del comportament. Percepci6 d'estímuls. L"'Umwelt". Conducta espontania,
estímuls externs i interns. Patrons fixats de conducta. Estímuls clau. Mecanisme desencadenant innat.

7. Motivació animal. Models hidraulic i jerhrquic. Moviments d'intenció, conductes conflictives i activitats de
desplacament. Ritualització.
8. Origen de la conducta. Ontogenia i maduració.

9. Gens i comportament. Evolució de la conducta. Proves fossils, historiques i experimentals.
Microevolució. Modificació per parasits. Paper de la conducta en I'evolució.
10. Significat adaptatiu del comportament. Us del temps i de I'espai. El rellotge biologic: factors
endogens i factors exogens.
11. Navegació i migració. Selecció d'habitat. Distancia individual, area de campeig i territori.
12. Busca i selecció d'aliment. Teoria d'optimització. Distribució ideal Iliure. Models de comportament.
13. Estrategies de supervivencia. 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. Imitació. Cultures animals.

16. La impregnació. Restriccions filogenetiques. Períodes sensibles. Estudis comparats de I'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 ijerarquia.
19. Casos paradigmatics. Insectes socials. Divisió del treball. Polimorfisme i polietisme. Els ajudants en les
aus. Societats de mamífers.

PRACTIQUES
(cinc, a escollir entre les següents, segons material disponible)
1. Metodologia de mostreig i analisi del repertori (Phoxinus phoxinus) (Vídeo, aula a determinar).
2. Integració d'estímuls (Tenebrio molitor)
3. Percepció de formes visuals (Acheta domestica).
4. Modelització del comportament: 1)

Aprovisionament i risc; 2) Eficacia biolbgica.

5. Guarda de la parella (Tenebrio molitor)

6. Resposta correctora (Tenebrio o isbpodes terrestres)
7. Aprenentatge topogrhfic (Homo sapiens).
8. Organització social: grups (Homo sapiens).
Quatre (4) grups de 20-22 persones.
Una (1) setmanalgrup.
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- Llibres. A la Biblioteca de Ciencies hi ha alguns llibres sobre Comportament Animal i a la Sala de
Revistes (Recerca) s'hi troben uns 250 Ilibres sobre el tema.

- Revistes. A la biblioteca de Ciencies hi ha les següents revistes (any d'inici de recepció).

Animal Behaviour (1972)
Animal Behavior Abstracts (1979)
Behaviour (1971)
Biologie du Comportement (1977-1987)
Ethology (1973) (fins 1985 amb el nom de Zeitschrift für Tierpsychologie)
Insectes Sociaux (1975)
Journal of lnsect Behavior (1990)

- Vídeos. A la videoteca (Biblioteca de Ciencies) es poden veure alguns vídeos que fan referencia a temes
de comportament o relacionats. Cal demanar hora amb anticipació. Hi ha programat un cicle de 12-14
vídeos (molt divertits, assistencia lliure i sense validesa academica) a la Sala d'Actes (dies i hora a
confirmar).

- Internet. Veure fotocopies adjuntes.
Criteris d'avaluació: Tres qüestions (una pot ser d'exploració de dades brutes) a desenvolupar, cinc (5)
preguntes test i treball de practiques.
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