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Informació general de l'assignatura

Denominació NEUROCIÈNCIA I CONDUCTA

Codi 102911

Semestre d'impartició 2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Grau en Psicologia (R
2016)

2 OBLIGATÒRIA Presencial

Màster Universitari en
Neuropsicologia

COMPLEMENTS
DE FORMACIÓ

Semipresencial

Nombre de crèdits
assignatura (ECTS)

6

Tipus d'activitat, crèdits
i grups

Tipus
d'activitat

PRAULA TEORIA

Nombre de
crèdits

1.8 4.2

Nombre de
grups

3 1

Coordinació DESFILIS BARCELÓ, ESTER

Departament/s MEDICINA EXPERIMENTAL

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.
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https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/6YmWjHtUWcryan1


Professor/a (s/es)
Adreça electrònica professor/a
(s/es)

Crèdits
impartits
pel
professorat

Horari de tutoria/lloc

ARQUÉ FUSTÉ, GLÒRIA gloria.arque@irblleida.udl.cat 2,7

DESFILIS BARCELÓ, ESTER ester.desfilis@udl.cat 5,1

Bibliografia i recursos d'informació

Bibliografía básica

- Abril et al. (2009). Fundamentos Biológicos de la Conducta (2ª Ed). Sanz y Torres: Madrid.

- Bear, Connors y Paradiso (2016, 4ª edición). Neurociencia, la exploración del Cerebro. Wolters Kluwer: Lippincott
Williams and Wilkins, Barcelona.

- Carlson (2014, 11ª edición). Fisiología de la Conducta. Pearson: Madrid.

- Colmenares (Coor.) (2009). Manual de Bases Biológicas de la Conducta. UDIMA, Madrid.

- Haines (2002, 2ª Ed.). Principios de Neurociencia. Barcelona: Elsevier

- Kalat (2004). Psicología Biológica. Thomson, Madrid.

- Kandel, Schwartz (1997). Neurociencia y Conducta. Prentice Hall.

- Pinel (2007). Biopsicología. Pearson, Madrid.

- Rosenzweig et al. (2005). Psicología Biológica. Ariel, Barcelona.

 

Bibliografía ampliada/complementaria

- Plomin et al. (2002). Genética de la Conducta. Ariel, Barcelona.

- Haines (2014, 4ª Ed.). Principios de Neurociencia: aplicaciones básicas y clínicas. Barcelona: Elsevier.

Adaptacions a la metodologia degudes al COVID-19

Les classes consistiran en presentacions gravades dels diferents temes, lectures recomanades, enllaços web amb
informació dels temes, activitats pràctiques i seminaris virtuals, interacció entre els alumnes i amb les professores
mitjançant les eines de videoconferència i dels fòrums del campus virtual. 

Adaptacions a l'avaluació degudes al COVID-19

A causa de la situació d'excepcionalitat causada per la pandèmia COVID-19, sempre que es mantingui el
confinament que impedeix que es facin exàmens presencials, les proves d'avaluació de l'assignatura es faran de
forma no presencial, usant l'eina d'avaluació “test i qüestionaris” del campus virtual. Els percentatges de cada
evidència d'avaluació es modifiquen de la forma següent:

2019-20



Valoració de participació en classe i al campus virtual: 10%

Valoració de pràctiques, seminaris, treballs i tutories: 20%

Proves de coneixements i competències: 70%

Control 1             20%

Control 2 (s’elimina aquesta prova)

Examen final      50%

Per a aprovar cal aconseguir com a mínim un 50% de la puntuació màxima, i és imprescindible aprovar l'examen
final, així com superar les pràctiques i seminaris.

En l'examen final s'avaluen tots els continguts teòrics i pràctics de l'assignatura, representa un 50% de la nota final
i cal superar-ho amb almenys un 5. Es podrà recuperar l'examen final presentant-se a l'examen de recuperació

Els alumnes que optin a l'avaluació alternativa realitzaran al final del semestre un examen oral dels continguts
teòrics i pràctics de l'assignatura que valdrà el 100% de la nota final i que es realitzarà per videoconferència. Per a
aprovar hauran de superar l'examen amb una nota superior a 5. En el cas de no aprovar-lo podran presentar-se a la
recuperació.
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