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COMPETÈNCIES

C1- Conèixer i comprendre els fonaments biològics de la conducta humana i de les 
funcions psicològiques.
C2- Ser capaç de descriure i mesurar variables (personalitat, intel·ligència i altres aptituds, 
actituds, etc.) i processos cognitius, emocionals, psicobiològics i conductuals.
C3- Analitzar les estructures i funcions del sistema nerviós des de l’òptica de la genètica 
evolutiva.
C4- Anàlisis i síntesis.
C5- Elaboració i defensa d’arguments adequadament fonamentats.
C6- Capacitat de reunir e interpretar dades rellevants dins de l’àrea de la Psicologia per a 
fer judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d’índole social, científica o 
ètica.
C7- Treball en equip i col·laboració amb altres professionals.
C8- Pensament crític i, en particular, capacitat per l’autocrítica.
C9- Habilitats d’aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb 
autonomia i, en particular, pel desenvolupament i manteniment actualitzat de les 
competències, destreses i coneixements propis de la professió.
C10- Transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat 
com no especialitzat.
C11- Conèixer les bases neuroquímiques d’acció dels diversos psicofàrmacs.
C12- Identificar els principals grups de psicofàrmacs, ací com les seves indicacions, 
contraindicacions i efectes secundaris



OBJECTIUS

1- Conèixer el fonament i aplicabilitat de les diferents tècniques i metodologies 
psicobiològiques.
2- Saber interpretar els resultats experimentals obtinguts mitjançant les tècniques 
psicobiològiques.
3- Analitzar el comportament humà com resultat de l’activitat de sistemes que operen en 
distints nivells d’organització i aplicar-lo en les explicacions de les diferents conductes 
humanes.
4- Conèixer els fonaments conceptuals, històrics i epistemològics de la Psicologia 
Fisiològica.
5- Apreciar les aportacions de disciplines afins a la Psicologia Fisiològica i explicar les
diferencies entre elles.
6- Analitzar la forma en que els organismes responen i se adapten al ambient en funció de 
l’organització del seu sistema nerviós i de com aquest processa i integra la informació que 
rep.
7- Conèixer els sistemes fisiològics que regulen la resposta emocional normal i identificar 
les bases biològiques dels trastorns de les emocions. 
8- Conèixer els sistemes de recompensa cerebral, i explicar la seva participació en els 
sistemes de reforç i en les conductes additives.
9- Conèixer els fonaments biològics que subjacent a l’aprenentatge i la memòria.
10- Conèixer els fonaments biològics de la lateralitat cerebral, del llenguatge i de la 
consciència.
11- Identificar el substrat biològic de l’envelliment normal i patològic.
12- Conèixer les bases biològiques de l’acció dels psicofàrmacs.
13- Identificar els distints grups de psicofàrmacs i els seus mecanismes d’acció.
14- Conèixer les indicacions més habituals dels psicofàrmacs.
15- Conèixer els principals efectes secundaris, interaccions i contraindicacions dels
psicofàrmacs.
16- Conèixer les bases neuroquímiques de les principals substàncies d’abús, i els efectes 
del seu consum.
17- Manejar les fonts d’informació en relació als psicofàrmacs amb la finalitat de trobar 
informació constantment actualitzada.

CONTINGUTS

Bloc 1. Concepte i mètode de la psicobiologia 

Tema 1. Concepte de psicobiologia. Disciplines psicobiològiques.
Tema 2. Mètode i tècniques de la psicobiologia. 

Bloc 2. Genètica i epigenètica

Tema 3. Genètica molecular. 
Tema 4. Expressió gènica i epigenètica.
Tema 5. Genètica del comportament.

Bloc 3. Evolució

Tema 6. Concepte d’evolució. 
Tema 7. Mecanismes de l’evolució i especiació.
Tema 8. Filogènia i evolució humana.



Bloc 4. Etologia 

Tema 9. Introducció a la etologia.
Tema 10. Etologia humana 1: supervivència.
Tema 11. Etologia humana 2: reproducció.
Tema 12. Etologia humana 3: comportament social, comunicació i cognició.

Bloc 5. Neurobiologia del comportament

Part 5.1: Bases químiques del comportament: psicofarmacologia

Tema 13. Classificació i forma d’acció dels psicofàrmacs.

Part 5.2: Percepció i atenció.

Tema 14. Percepció i atenció.
Tema 15. Percepció visual.
Tema 16. Audició.
Tema 17. Sentits químics.
Tema 18. Sentits somàtics.

Part 5.3: Motivació, emoció i regulació de funcions bàsiques.

Tema 19. Motivació, processament emocional i estrès. 
Tema 20. Comportament social.
Tema 21. Cronobiologia. Son i vigília.
Tema 22. Homeòstasi. Regulació de la ingesta.

Part 5.4: Aprenentatge, llenguatge i consciencia.

Tema 23. Aprenentatge i memòria. Sistemes de reforç.
Tema 24. Lateralitat hemisfèrica i llenguatge.
Tema 25. Consciència.

Bloc 6. Introducció als trastorns psicològics

Tema 26. Abús de drogues.
Tema 27. Trastorns de l’estat d’ànim.
Tema 28. Esquizofrènia i trastorns afectius.
Tema 29. Envelliment normal i patològic.

Programa de pràctiques i seminaris

1. Mètode i tècniques de la psicobiologia
2. Genètica: Cariotip i cromosomopaties.
3. Genètica: Empremta genètica.
4. Genètica: Herència.
5. Evolució: Selecció natural i selecció sexual.
6. Evolució: Principals tendències en l’evolució humana.
7. Etologia: Observació, descripció i mesura del comportament.
8. Etologia: Seminari 1.
9. Il·lusions visuals.
10.Audició.
11.Discriminació olfactiva.



12.Discriminació tàctil.
13.Seminari 2.
14.Lateralitat.
15.Seminari 3.

METODOLOGIA

Per a facilitar la consecució dels objectius d’aquesta assignatura, es realitzaran un 40% 
de  classes  presencials,  que  consistiran  en  classes  teòriques  (a  grup  gran),  classes 
practiques i seminaris (a grup mitja). L’assistència a les classes practiques i seminaris  
serà  obligatòria  i  requisit  per  a  poder  superar  l’avaluació  d’aquesta  part.  De  cada 
pràctica/seminari, l’alumne/a haurà de presentar els treballs en la data que el professor/a 
indicarà. 

Al  llarg  del  curs  els  alumnes  realitzaran  proves  d’avaluació dels  continguts  teòrics  i 
pràctics dels temes que deuran superar per aprovar l’assignatura.

El professor/a proporcionarà a través del campus virtual divers material d’ajuda: pdfs amb 
material de les classes, lectures recomanades, noticies i pàgines d’internet interessants, a 
més a més proposarà qüestions i exercicis pràctics per a treballar de forma no presencial.  
També publicarà al campus virtual el material que l’alumne/a deu de portar imprès per a  
les pràctiques. A més a més, al principi de curs la professora crearà dos fòrums en els 
que els alumnes podran publicar noticies relacionades amb l’assignatura i preguntes dels 
diferents blocs temàtics.

Durant el curs, els alumnes podran acudir a tutories per consultar dubtes sobre la matèria 
explicada  (mitjançant  cita  prèvia  amb  el  professor/a).  A  més  a  més,  per  supervisar 
l’evolució  de  l’aprenentatge,  el  professor/a  citarà  als  alumnes  a  tutories  (de  forma 
individual o en grups petits) al llarg del curs.

AVALUACIÓ

Es realitzaran els següents tipus de proves o valoracions:

Valoració de participació al campus virtual: 10%

Valoració de pràctiques, treballs i tutories: 20%

Proves de coneixements i competències adquirits: 70%
Hi  farem varies una proves d’avaluació  al  llarg del  curs que s’avisaran amb suficient 
antelació. Cada prova tindrà un pes en la nota final.

Prova Continguts % Nota

Prova 1 Bloc 1 5%

Prova 2 Bloc 2 10%

Prova 3 Bloc 3 10%



Prova 4 Bloc 4 10%

Prova 5 Bloc 5 (Part 1, 2 i 3) 10%

Prova 6 Bloc 5 (Part 4) i Bloc 6 25%

Total 70%

Per  aprovar  hi  ha  que  assolir  com  a  mínim  un  50%  de  la  puntuació  màxima,  i  es 
imprescindible  haver  superat  de  forma  independent  totes  les  proves  d’avaluació 
realitzades al llarg del curs (vegeu puntualització en el següent paràgraf), així com haver 
superat les pràctiques/seminaris.
De les proves de coneixements i competències s’obtindrà el valor proporcional de totes  
les notes superiors a 4, sempre i quan no hi hagi més d’una nota inferior a 5 en cada 
semestre.  En  cas  que algun  examen tingui  una  nota  inferior  a  4,  o  hagi  dos o  més 
exàmens amb nota inferior a 5 en un dels semestres, l’alumne/a haurà de presentar-se a 
una prova de revaluació (recuperació) al final del semestre. Al final del primer semestre es 
realitzarà la prova de revaluació dels continguts teòrics dels quatre primers Blocs i al final 
del segon semestre la de revaluació dels continguts teòrics dels Blocs 5 i 6.
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http://www.sindioses.org/cienciaorigenes/index.html
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CRONOGRAMA: ACTIVITATS D’APRENENTATGE

SESSIÓ MODALITAT (P/NP) DESCRIPCIÓ OBJEC-
TIUS

TASQUES PROFES-
SOR/A

TASQUES ALUM-
NES

RECOMANACI-
ONS

% AVALUA-
CIÓ

1

teoria

P Classes teòriques 
Bloc 1

1-5 Explicar el concepte i 
mètode de la psicobiolo-
gia, i les disciplines psi-
cobiològiques. Transme-
tre la rellevància del mè-
tode científic i l’experi-

mentació.

Atenció, comprensió, 
participació en classe 

i estudi. 

Profunditzar amb la 
lectura dels textos i 
les pàgines web re-
comanats. Fer ús 
de les tutories per 
a consultar dubtes.

2

pràctica

P Pràctica

Mètode i tècni-
ques

1-5 Introduir i dirigir l’activitat 
pràctica

Atenció, comprensió, 
realització de l’activi-
tat pràctica, elabora-
ció i presentació del 

treball. 

5%

3

teoria

P Classes teòriques 
Bloc 2

2,3,6 Explicar aspectes bàsics 
de genètica i epigenètica 
com ferramentes per en-
tendre el comportament 

humà. 

Atenció, comprensió, 
participació en classe 

i estudi. 

Profunditzar amb la 
lectura dels textos i 
les pàgines web re-
comanats. Fer ús 
de les tutories per 
a consultar dubtes.

4

pràctica

P Pràctica 

Genètica: cario-
tips

sessions de 2 ho-
res cada grup

1-3,6 Introduir i dirigir l’activitat 
pràctica

Atenció, comprensió, 
realització de l’activi-
tat pràctica, elabora-
ció i presentació del 

treball. 

Profunditzar amb la 
lectura dels textos i 
les pàgines web re-
comanats. Fer ús 
de les tutories per 
a consultar dubtes.



SESSIÓ MODALITAT (P/NP) DESCRIPCIÓ OBJEC-
TIUS

TASQUES PROFES-
SOR/A

TASQUES ALUM-
NES

RECOMANACI-
ONS

% AVALUA-
CIÓ

5

Resolució de 
problemes

NP Empremta Genè-
tica

1-3,6 Proporcionar el material 
necessari para la realit-
zació del treball a través 

del campus virtual

Llegir i entendre el 
material teòric pro-

porcionat pel profes-
sor. Profunditzar mit-
jançant la realització 
de les activitats on-
line propostes. Re-

soldre els problemes 
plantejats.

6

pràctica

P Pràctica 

Genètica: herèn-
cia

sessions de 2 ho-
res cada grup

1-3,6 Introduir i dirigir l’activitat 
pràctica

Atenció, comprensió, 
realització de l’activi-
tat pràctica, elabora-
ció i presentació del 

treball. 

Profunditzar amb la 
lectura dels textos i 
les pàgines web re-
comanats. Fer ús 
de les tutories per 
a consultar dubtes.

7

avaluació

P Proves d’avalua-
ció blocs 1 i 2

1-3, 6 Avaluar els coneixe-
ments i competències 
adquirits pel alumne/a.

Realitzar els exerci-
cis d’avaluació.

10%

8

teoria

P Classes teòriques 
Bloc 3

2,3,6 Explicar aspectes bàsics 
dels mecanismes de l’e-
volució biològica i la seva 
importància per explicar 

el comportament.

Atenció, comprensió, 
participació en classe 

i estudi. 

Profunditzar amb la 
lectura dels textos i 
les pàgines web re-
comanats. Fer ús 
de les tutories per 
a consultar dubtes.



SESSIÓ MODALITAT (P/NP) DESCRIPCIÓ OBJEC-
TIUS

TASQUES PROFES-
SOR/A

TASQUES ALUM-
NES

RECOMANACI-
ONS

% AVALUA-
CIÓ

9

pràctica

P Pràctica

Evolució: selecció 
natural

sessions de 2 ho-
res cada grup

1-3,6 Introduir i dirigir l’activitat 
pràctica

Atenció, comprensió, 
realització de l’activi-
tat pràctica, elabora-
ció i presentació del 

treball. 

Profunditzar amb la 
lectura dels textos i 
les pàgines web re-
comanats. Fer ús 
de les tutories per 
a consultar dubtes.

10

pràctica

P Pràctica

Evolució: cranis

sessions de 2 ho-
res cada grup, di-

vendres 

Lloc: Osteoteca-
Fac. Medicina

1-3,6 Introduir i dirigir l’activitat 
pràctica

Atenció, comprensió, 
realització de l’activi-
tat pràctica, elabora-
ció i presentació del 

treball. 

Profunditzar amb la 
lectura dels textos i 
les pàgines web re-
comanats. Fer ús 
de les tutories per 
a consultar dubtes.

11

teoria

P Classes teòriques 
Bloc 4

2,3,6 Explicar conceptes bà-
sics d’etologia. Aplicar 

aquest conceptes al es-
tudio del comportament 

humà.

Atenció, comprensió, 
participació en classe 

i estudi. 

Profunditzar amb la 
lectura dels textos i 
les pàgines web re-
comanats. Fer ús 
de les tutories per 
a consultar dubtes.

12

pràctica

P Pràctica

Etologia

sessions de 2 ho-
res cada grup

1-3,6 Introduir i dirigir l’activitat 
pràctica

Atenció, comprensió, 
realització de l’activi-
tat pràctica, elabora-
ció i presentació del 

treball. 

13 P Seminari 1 – pre-
paració

1-3,6 Introduir i dirigir l’activitat. Atenció, comprensió, 
participació en el se-



SESSIÓ MODALITAT (P/NP) DESCRIPCIÓ OBJEC-
TIUS

TASQUES PROFES-
SOR/A

TASQUES ALUM-
NES

RECOMANACI-
ONS

% AVALUA-
CIÓ

seminari minari.

14

seminari 

NP Seminari 1 – tre-
ball en grup

Recollida de da-
des

1-3,6 Treball en grup. Re-
collida de dades i dis-
cussió dels resultats.

15

seminari

P Seminari 1 - po-
sada en comú

sessions de 2 ho-
res cada grup

1-3,6 Introduir i dirigir l’activitat. Participació activa en 
el seminari.

16

avaluació

P Proves d’avalua-
ció blocs 3 i 4

1-6 Avaluar els coneixe-
ments i competències 
adquirits pel alumne/a.

Realitzar l’exercici 
d’avaluació.

10%

17

teoria

P Classes teòriques 
Bloc 5-part 1

12-16 Explicar conceptes bà-
sics sobre los psicofàr-
macs i la seva forma 

d’acció.

Atenció, comprensió, 
participació en classe 

i estudi. 

Profunditzar amb la 
lectura dels textos i 
les pàgines web re-
comanats. Fer ús 
de les tutories per 
a consultar dubtes.

18

teoria

P Classes teòriques 
Bloc 5-part 2

1-3, 6 Explicar les bases neuro-
biològiques de la percep-
ció sensorial i l’atenció.

Atenció, comprensió, 
participació en classe 

i estudi. 

Profunditzar amb la 
lectura dels textos i 
les pàgines web re-
comanats. Fer ús 
de les tutories per 



SESSIÓ MODALITAT (P/NP) DESCRIPCIÓ OBJEC-
TIUS

TASQUES PROFES-
SOR/A

TASQUES ALUM-
NES

RECOMANACI-
ONS

% AVALUA-
CIÓ

a consultar dubtes.

19

pràctica

P Pràctica

Il·lusions visuals

sessions de 2 ho-
res cada grup

Lloc: Osteoteca-
Fac. Medicina

1-3, 6 Introduir i dirigir l’activitat 
pràctica

Atenció, comprensió, 
realització de l’activi-
tat pràctica, elabora-
ció i presentació del 

treball. 

20

pràctica

P Pràctica

Audició

sessions de 2 ho-
res cada grup

Lloc: Osteoteca-
Fac. Medicina

1-3, 6 Introduir i dirigir l’activitat 
pràctica

Atenció, comprensió, 
realització de l’activi-
tat pràctica, elabora-
ció i presentació del 

treball. 

21

pràctica

P Pràctica

Discriminació ol-
factiva

sessions de 2 ho-
res cada grup

Lloc: Osteoteca-
Fac. Medicina

1-3, 6 Introduir i dirigir l’activitat 
pràctica

Atenció, comprensió, 
realització de l’activi-
tat pràctica, elabora-
ció i presentació del 

treball. 

22 P Pràctica

Discriminació tàc-

1-3, 6 Introduir i dirigir l’activitat 
pràctica

Atenció, comprensió, 
realització de l’activi-
tat pràctica, elabora-



SESSIÓ MODALITAT (P/NP) DESCRIPCIÓ OBJEC-
TIUS

TASQUES PROFES-
SOR/A

TASQUES ALUM-
NES

RECOMANACI-
ONS

% AVALUA-
CIÓ

pràctica til

sessions de 2 ho-
res cada grup

Lloc: Osteoteca-
Fac. Medicina

ció i presentació del 
treball. 

23

teoria

P Classes teòriques 
Bloc 5-part 3

7,8 Explicar les bases neuro-
biològiques  de la moti-
vació i emoció, i la regu-
lació de funciones bàsi-

ques

Atenció, comprensió, 
participació en classe 

i estudi. 

Profunditzar amb la 
lectura dels textos i 
les pàgines web re-
comanats. Fer ús 
de les tutories per 
a consultar dubtes.

24

seminari 

P Seminari 2

Recollida de da-
des

7,8

25

seminari

P Seminari 2 - po-
sada en comú

7,8

26

avaluació

P Avaluació bloc 5-
parts 1,2 i 3

1-3, 6,7, 
12-16

Avaluar els coneixe-
ments adquirits pel alum-

ne/a.

Realitzar l’exercici 
d’avaluació.

7%

27

teoria

P Classes teòriques 
Bloc 5-part 4

8,9,10 Explicar les bases neuro-
biològiques  de l’apre-

nentatge, la memòria, el 
llenguatge i la conscièn-

cia

Atenció, comprensió, 
participació en classe 

i estudi. 

Profunditzar amb la 
lectura dels textos i 
les pàgines web re-
comanats. Fer ús 
de les tutories per 



SESSIÓ MODALITAT (P/NP) DESCRIPCIÓ OBJEC-
TIUS

TASQUES PROFES-
SOR/A

TASQUES ALUM-
NES

RECOMANACI-
ONS

% AVALUA-
CIÓ

a consultar dubtes.

28

pràctica

P Pràctica

Lateralitat

10 Introduir i dirigir l’activitat 
pràctica

Fer exercicis d’avalu-
ació de la lateralitat

29

teoria

P Classes teòriques 
Bloc 6

11,16,17 Explicar les bases neuro-
biològiques dels tras-

torns psicològics

Atenció, comprensió, 
participació en classe 

i estudi. 

Profunditzar amb la 
lectura dels textos i 
les pàgines web re-
comanats. Fer ús 
de les tutories per 
a consultar dubtes.

30

seminari

P Seminari 3

31

avaluació

P Avaluació blocs 5 
part 4 i bloc 6

1-3, 8, 10, 
11,16,17

Avaluar els coneixe-
ments adquirits pel alum-

ne/a.

Realitzar l’exercici 
d’avaluació.

10%


