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El coneixement de la biologia reproductiva és bàsic per conèixer el funcionament d'una espècie,
la seva capacitat d'adaptació a canvis ambientals o a canvis al seu hàbitat. Aquests
coineixements tenen importants implicacions per a la correcta gestió de les espècies. Tot i que
es tracta d'una investigació de caràcter bàsic, requereix que l'alumne demostri que ha assolit tota
una sèrie de competències durant els seus estudis de grau. Així ha de saber reconèixer l'espècis,
els seus pol·linitzadors, depredadors i/o dispersors de llavors, ha de saber usar tècniques de
limitació de vectors de pol·linització, de germinació de llavors, etc. Així mateix ha d'haver
assolit les competències referides a tractament estadístic de dades, redacció d'informes i treballs.
Les tasques a realitzar són:
a) Elecció de la població objecte de l'estudi.
b) Recollida d'informació metodològica i bibliogràfica.
c) Recollida de dades al camp.
d) Treball de laboratori
e) Anàlisi de les dades.
f) Elaboració del treball.
g) Exposició i defensa del treball.
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Tasques del treball
Al costat de la descripció de les tasques es dóna una temporalització aproximada suposant que la feina es realitzarà
durant 16 setmanes. Els 16 quadres representen les setmanes. Una  indica que la tasca s’estarà realitzant. La suma
d’hores de l’assignatura hauria de ser 150.
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#
T1

Descripció

hores

Elecció de la població objecte d'estudi
5

T2

Recollida d'informació metodològica i bibliogràfica
15

T3

Recollida de dades al camp
40

T4

Treball de laboratori
40

T5

Anàlisi de les dades
20

T6

Redacció del treball
29

T7

Exposició i defensa pública
1

T8

Suma hores (*)

150
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(*) Quan s’ha escrit un número d’hores per a una tasca, la suma s’actualitza
en polsar la tecla de tabulació o en passar a una nova casella d’hores.

El document s’ha de lliurar en els Serveis Administratius de l’edifici Mateu Orfila.

@

El lliurament es pot fer per correu electrònic. Trobareu l’adreça que heu d’usar a
l’apartat de la web de la Facultat de Ciències Estudis de grau → Treball Fi de Grau.

Els serveis administratius remetran la proposta al cap d’estudis de la titulació i al secretari del
departament del professor als efectes que siguin oportuns.
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