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PRESENTACIÓ 

Des d’el nèixer el ser humà està inmers en els canvis, i ell mateix amb la seva activitat 
els produeix. Aquests canvis es desenvolupen en dues dimensions: l’una espacial, 
temporal, l’altra.  
L'objectiu del curs és l'estudi de la incidència dels diferents canvis en l'home i de com 
els gestiona, tant si es tracta de canvis interns com externs; tant si són cíclics per a 
l’individu, com si ho són per al grup social al qual pertany. 
 
Els aspectes teòrics seran acompanyats de les corresponents pràctiques tant de la gestió 
i planificació de l’acció, del condicionament al temps, com de la percepció dels canvis i 
dels factors que intervenen. 

TEMARI 

Introducció i conceptes bàsics 
• Temps i comportament. La reflexió sobre el temps. 
• La definició de temps. Els canvis. 

La regulació temporal 
• Cronobiologia versus cronopsicologia. 
• El condicionament temporal. 
• Del rellotge biològic al "timer" 

L'estudi quantitatiu i qualitatiu del temps 
• La percepció del temps: del simultani al successiu. 
• L'estimació quantitativa: de l'instant a la durada. 
• L’estimació de la durada 

Desenvolupament de la noció de temps 
• L'adquisició del concepte i  noció de temps. 



 
Aplicacions al àmbit laboral, clínic, educatiu i gerontològic. 

• La gestió del temps i llurs aplicacions. 
• L’ horitzó i perspectiva temporal: passat, present i futur. 
• La planificació temporal. Projectes de vida. 
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PRÀCTIQUES 

Les pràctiques seran un mínim de 5 aplicacions concretes de diferents temes tractats al 
llarg del curs. Ex: referents culturals, ritmes, planificació i gestió temporal… 
 
Les pràctiques es lliuraran a mesura que es treballin a classe; no són objecte d’un 
lliurament únic a final de quadrimestre.  
 
DOCÈNCIA TUTORITZADA 
 
Es proposen dues activitats:  
una relacionada amb la cronobiologia/cronopsicologia i llurs aplicacions; 
 l’altra relacionada amb l’aplicació d’un programa d’intervenció  
 

AVALUACIÓ 

L'avaluació es farà mitjançant una prova-control dels coneixements que serà valorada 
amb 7 punts sobre 10. 
Les pràctiques seran valorades en dos punts (2 punts) i la docència tutoritzada (1 punt). 
 
La valoració global serà la suma de totes tres puntuacions, sempre i quan s’hagi 
obtingut un mínim de 4 en la prova control de coneixements i 1 punt en les pràctiques. 
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