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3. Descripció del treball

Model: pTFG_FC_PropostaTema-1 · 27 / juny / 2017

A la península de la Victoria a Mallorca s'ha detectat un important impacte per brostejada de
cabras en les poblacions d'Euphorbia dendroides. En el present projecte es preten explorar si
aquest impacte és extensible a altres àreas de Mallorca on les poblacions de cabra aslivestrada
són elevadas. Per això, a més a més d'un estudi de l'estructura demogràfica i èxit reporductiu de
poblacions silvestres d'Euhprobia es pretenen realizar plantacions o siembres d'aquesta espècie
amb i sense protectors i determinar el grau de consum per cabra.
També s'analizaran possibles variacions en la composició química de les plantes.
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4. 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.

Estudi de la cabra asilvestrada en las poblacions d'Euphorbia dendroides.
#
T1

Descripció

hores

Treballs de camp (conteig i mesura de plantes, repoblacíó, presa de mostres..)
80

T2

Recerca d'informació bibliogràfica sobre les espècies del projecte.
25

T3

Introducció i anàlisi de dades.
10

T4

Preparació de la memòria, exposició oral i defensa davant el tribunal.
35

T5

T6

T7

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.

Aquest document s’ha d’enviar per correu electrònic a grau.mo@uib.es amb l’assumpte: “Proposta tema TFG”
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