Facultat de Ciències

Proposta Treball Fi de Grau per a Biologia
Dades del professor/a
Nom
Llinatges
Departament

M. Cristina
Nicolau Llobera
Biologia

Títol

Tema obert sobre la relació entre la quantitat de llum incident diurna i el ritme son-vigilia en
adolescents
Descripció del treball

Model: Proposta 2 TFG C Nicolau · 20 / juliol / 2017

Es tracta de fer un estudi dels ritmes son-vigília en una mostra d'alumnes adolescents en relació
al llum incidente de les aules a on assisteixen a classe. Se relaitzaran mesures del llum incident
i ses col·locaran rellotges per a obtenir registres dels ritmes d'activitat i temperatura perifèrica
per a caracteritzar el ritme de son .
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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.

Tema obert sobre la relació entre la quantitat de llum incident diurna i el ritme son-vigilia en
adolescents
#
T1

Descripció

hores

Revisió bibliogràfica
15

T2

Selecció de la mostra i informació i firma dels consentiments informats
20

T3

Colocació dels sensors
48

T4

Descàrrega dels sensors i obtenció dels registres
15

T5

Anàlisi i discusió dels resultats
24

T6

Conclusions i redacció memòria
28

T7

T8

Suma hores (*)

150

(*) 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.
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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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