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1. Resum biogràfic

Em  dic  Mariona  Ferrandiz  Rovira,  vaig  néixer  a  Sabadell  l’any  1986.  Em  vaig  llicenciar  en
Biologia l’any 2009 a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), en l’especialitat  de Biologia
Vegetal i Ecologia. Aquell mateix any vaig començar a treballar com a paleontòloga a l’Abocador
de Can Mata, un jaciment únic al món de fa entre 12,5 i 11,5 Ma. Uns mesos després, ja al 2010,
vaig marxar a la Université Claude Bernard de Lyon (França) amb la beca Argo Global per a fer
pràctiques de sis mesos al Laboratoire de Biométrie et Biologie Evolutive i vaig treballar amb una
població salvatge de marmotes alpines.  Em va interessar l’equip i  la  seva investigació.  El curs
2010-2011 vaig realitzar el Màster d’Ecologia Terrestre a la UAB i vaig tornar a Lyon per a fer les
pràctiques del màster gràcies a una beca de mobilitat del Ministerio de Educación Espanyol. El
2011 vaig obtenir una beca predoctoral de dos anys de l’Obra Social la Caixa seguida per una d’un
any i mig de la facultat de veterinària de Lyon per a la realització d’una tesi doctoral en genètica
d’una població salvatge de marmota alpina a l’Université Claude Bernard de Lyon. Al 2015 vaig
obtenir el grau de Doctora.

Des  de  2016  estic  contractada  per  a  la  UAB  com  a  investigadora  post-doctoral  al
departament de Biologia Animal, Biologia Vegetal i Ecologia (BABVE), a la unitat d’Ecologia i al
Centre de Recerca en Ecologia i  Aplicacions Forestals (CREAF). Segueixo investigant sobre la
marmota alpina però també he incorporat noves espècies salvatges al meu camp d’estudi com són
els lirons i els ratolins de bosc. 

Pel que fa a la docència, sóc filla de mestra i des de petita he viscut i m’ha interessat la
docència. Quan feia batxillerat vaig començar a guanyar els meus primers calerons donant classes
de repàs, activitat que vaig seguir realitzant fins que vaig finalitzar la llicenciatura. També des de
batxillerat vaig començar a ser monitora a l’esplai La Ganyota de la UES, a Sabadell, on hi vaig ser
durant cinc anys i monitora de casals d’estiu a diverses escoles durant sis estius. Tant a l’esplai com
als casals d’estiu vaig aprendre i gaudir fent activitats amb grups de nens i adolescents. Durant la
carrera  vaig  treballar  durant  dos  anys  a  l’entitat  naturalística  Sant  Quirze  del  Vallès  Natura
(http://www.sqvnatura.org/) realitzant activitats d’educació ambiental i de tant en tant donant cursos
de crèdits de síntesi a Instituts amb la Masia La Muntada (http://masialamuntada.blogspot.com.es/).
Després de deixar l’educació durant la meva formació de doctorat, he pogut tornar a educar, ara ja a
la universitat, a estudiants del Grau de Biologia Ambiental i Ciències Ambientals de la UAB. Per
tant, tot i tenir una formació acadèmica en biologia, l’educació, i especialment l’educació ambiental
sempre ha format part de les meves ocupacions.

http://masialamuntada.blogspot.com.es/
http://www.sqvnatura.org/


2. Descripció de la docència realitzada

Curs acadèmic 2016-2017

Docència

Grau Assignatura Curs Hores

Biologia Ambiental Biologia de la Conservació 2n

15h de teoria

6h de seminaris

9h de pràctiques al PC

26h de sortides de camp

Biologia Ambiental Anàlisi i Cartografia Ambiental 2n 36h de pràctiques al PC

Biologia Ambiental Valoració d’Espècies i Ecosistemes 3er
1h de teoria

9h de pràctiques al PC

Ciències Ambientals Avaluació Ambiental de Plans,
Programes i Projectes

3er 13h de teoria

10h de seminaris

Ciències Ambientals Ecologia Aplicada 4rt
15h de teoria

12h de pràctiques al PC

Tutorització de treballs

Tipus de treball Grau (Universitat) Títol

Treball Final de Grau Biologia (UAB) Reducció  de  falanges  en  Testudo  hermanni
Gmelin,  1789  del  Delta  de  l’Ebre:  mode  de
vida o estratègia de reproducció

Treball Final de Grau Biologia (UAB) Ecologia  termal  en  la  població  de  Testudo
hermanni Gmelin,  1789  del  Delta  de  l’Ebre
(Catalunya, Espanya)

Treball Final de Màster Ecologia Terrestre
(UAB)

Habitat  preferences  of  edible  dormouse,  Glis
glis:  Implications  for  the  management  of
arboreal mammals in mediterranean forests 

Treball Final de Màster Biodiversitat (UB) Sex  differences  in  personality  in  a  wild
population  of  wood  mouse  (Apodemus
sylvaticus)

Treball Final de Màster Ecologia, Gestió i
Restauració del

Medi Natural (UB)

Personality  affects  foraging  in  a  key  seed
dispersal mammal in mediterranean forests, the
wood mouse (Apodemus sylvaticus)



Curs acadèmic 2015-2016

Docència

Grau Assignatura Curs Hores

Biologia Ambiental Biologia de la Conservació 2n

15h de teoria

6h de seminaris

9h de pràctiques al PC

26h de sortides de camp

Biologia Ambiental Anàlisi i Cartografia Ambiental 2n 36h de pràctiques al PC

Ciències Ambientals Avaluació Ambiental de Plans,
Programes i Projectes

3er 13h de teoria

10h de seminaris

Altres

Organització de les II i III Jornades de Bio-Recerca de la Facultat de Biocències del 2016 i 2017.

3. Filosofia docent

La meva filosofia docent està influenciada per a tres fets fonamentals, l’esplai, els professors que he
tingut i els meus pares. Em considero esplaiera i com a tal, la meva filosofia docent està fortament
influenciada per aquest fet determinant. Però primer de tot m’agradaria explicar què és per mi ser
esplaiera. El meu esplai, on vaig començar a anar quan tenia deu anys es diu Esplai La Ganyota de
la UES (Unió Excursionista de Sabadell (http://www.ues.cat/)). Com a membre de la UES, és un
esplai que, tot i estar situat a una ciutat de més de 200.000 habitants es potencien molt les sortides a
la muntanya, lloc de lleure i d’aprenentatge. És segurament en aquestes sortides on la meva vocació
de biòloga (de fet molts biòlegs venim del món de l’esplai i el cau) i docent va començar a llaurar-
se. L’aprenentatge que vaig tenir durant aquella època va ser un aprenentatge molt informal, basat
en  la  motivació  dels  que  formàvem part  de  la  colla  (nens  i  monitors),  les  ganes  d’aprendre  i
l’aprenentatge basat en experiències.

També tinc molt present les classes de llengua castellana durant l’ESO, on vaig tenir un
professor, el Clodoaldo (l'anomenàvem Clodo), que ens va causar un fort impacte. Era un professor
molt estricte pel que fa al rigor en presentar i escriure textos, sempre ens deia que a qualsevol lloc
on anéssim a treballar seria vital i buscava la nostra excel·lència. Tot i ser tant estricte el Clodo era
capaç  de  captar  la  meva atenció  (i  de  força  part  de la  classe)  ja  que  veiem possibilitats  reals
d'aprenentatge amb ell. En canvi, recordo molts altres professors poc o gens motivats i/o poc o gens
preparats per a fer classes tant a l’institut com a la Universitat. En aquests casos em tocava quedar-
me a classe quan era a l’institut o bé aprofitava el temps a la biblioteca quan ja era a la Universitat.

http://www.ues.cat/


El meu aprenentatge també ha estat molt influenciat per la meva família. La meva mare és
mestra i el meu pare, tot i treballar a jornada completa, va fer una segona carrera universitària a la
UOC per a pròpia voluntat d’aprendre. Ells sempre m’han transmès que aprendre és quelcom útil i
que es pot fer durant tota la vida.

Penso que l’aprenentatge es dóna sempre i quan la persona estigui interessada a aprendre i,
per  tant,  hi  ha  d’haver  una motivació personal  per  a  fer-ho.  A més  d’aquest  aspecte,  crec  que
l’aprenentatge pot venir facilitat per la transmissió de coneixements que tenen les persones que
anem coneixent al llarg de la nostra vida, tant d’una manera formal com informal. Entre aquestes
persones hi tenim els diversos docents amb els que ens hem anat creuant al llarg de la vida. És, per
tant, en l’intercanvi diari on podem aprendre. Quan parlem d’aprenentatge en el context universitari
aquí  és  on penso que altre  vegada motivació personal  i  les  diverses  persones  que  els  alumnes
coneixen (altres alumnes i professors) durant els estudis són vitals per al seu aprenentatge.

Assumint que l’aprenentatge és un procés que depèn de la voluntat d’un mateix i que els
alumnes universitaris  són ja  adults,  penso que la  meva intervenció en el  procés d’aprenentatge
hauria de ser més aviat de guia i no pas d’autoritat. De fet, és la filosofia que he procurat tenir quan
he estat en contacte amb el món de l’educació quan era monitora d’esplai o casals d’estiu, quan era
educadora ambiental o bé ara essent professora universitària. Per aquest motiu les meves classes no
són d’assistència obligatòria, tot i que per aquest motiu de vegades se’m gira en contra ja que hi ha
dies  que  només  compto  amb un 20  o  25% de l’alumnat,  especialment  els  divendres.  Tampoc
m’agrada ser autoritària pel que fa al comportament a l’aula, on detecto comportaments que no són
massa adequats per part dels alumnes com parlar amb els companys, entrar i sortir de l’aula a mitja
classe o bé no estar atent. Aquest fet em genera conflictes interns ja que per una banda penso que ja
són adults i si es comporten així és el seu problema (en aquests casos no dic res a classe) i per altra
banda hauria de procurar fer-los entendre que evitin aquests tipus de comportaments a l’aula i a
altres àmbits de la seva vida (en aquests casos els faig un discurs més aviat moral).

El meu rol com a professora entenc que és el de transmetre el vincle entre el que volem que
aprenguin  i  el  per  què els  pot  servir  a  la  vida professional.  Intento  potenciar  l’autonomia  dels
alumnes fent que treballin individualment almenys una estona a cada classe (encara que siguin pocs
minuts) quan faig classes més magistrals. Un dia a la setmana (normalment tinc tres dies de classe
per  setmana  d’una  mateixa  assignatura)  procuro  fer  una  classe  de  treball  a  l’aula  on  intento
potenciar l’esperit crític dels estudiants, el treball en grup, el treball individual, etc..

Tal com em va passar quan era alumna a secundària procuro fer el mateix que el Clodo i ser
estricte pel que fa a la presentació de treballs i en el rigor en l’escriptura. Trobo que els alumnes
generalment no hi donen massa importància ja que tenen més al cap els conceptes que no pas la
forma en com els presenten o com desenvolupen. Així doncs procuro insistir amb aquest aspecte
durant les classes però no obtinc resultats massa satisfactoris per aquest punt a les avaluacions de
treballs i exàmens.

Quan vaig començar a impartir  classes a la Universitat l’any passat de seguida em vaig
apuntar per a fer cursos de formació docent i vaig iniciar el programa FDES. L’any passat vaig
realitzar unes classes principalment magistrals i amb pocs moments per a la participació activa dels
alumnes (excepte les classes pràctiques i de seminaris). Per a preparar aquelles classes em vaig
basar en la  meva experiència  com a alumne d’Universitat,  que no sempre havia estat  positiva.
Durant  les classes  de l’any passat  vaig notar  que tenia  força aspectes  per  millorar  de la  meva
docència ja que tenia la sensació que les classes magistrals no interessaven massa. A mesura que
van anar  passant  les primeres classes i  gràcies als  cursos de formació docent  he anat  canviant
progressivament la meva manera de pensar amb la docència i he començat a buscar la manera de fer



menys classe magistral i més activitats de participació dels alumnes per a fomentar unes classes més
actives i probablement amb més aprenentatge o autoaprenentatge. Actualment considero que el fet
de fer més classes actives ha afavorit l’interès i l'aprenentatge dels alumnes. Tot i així, considero
que encara hi ha moltes coses per a millorar en la meva activitat docent i penso que seguir formant-
me en aquest camp i coneixent altres docents em serà de gran ajuda.

4. Evidències

Per a la realització d’aquest apartat de la carpeta docent em basaré principalment en els resultats
obtinguts  a  l’assignatura  de  Biologia  de  la  Conservació  de  segon  curs  del  grau  de  Biologia
Ambiental (mirar l’annex 1 per consultar la guia docent d’aquesta assignatura).

Biologia de la Conservació és l’assignatura en la que imparteixo més hores de classe, un total de
15h de teoria,  6h de seminaris, 9h de pràctiques al  PC (3h amb cada grup d’alumnes) i  26h de
sortides de  camp  (que  corresponen  a  dues  sortides  de  camp per  a  visitar  dues  àrees  naturals
protegides). És el segon any que imparteixo docència a aquesta assignatura, que es realitza durant el
segon semestre. L’assignatura la comparteixo amb el Llorenç Sáez, responsable de l’assignatura i
antic  professor  meu  durant  la  carrera  de  Biologia.  El  Llorenç  realitza  la  primera  meitat  de
l’assignatura  i  jo  agafo  el  relleu  i  m’encarrego de  la  segona meitat  de  l'assignatura.  Tot  i  que
cadascú té la seva part clarament definida, ens anem informant regularment sobre com evolucionen
els alumnes.

Les hores de  teoria tenen una durada de 50 minuts cada una i estan organitzades com a classes
magistrals que combinen petites activitats de treball individual o de grup. Aquestes petites activitats
les  he incorporat  al  llarg d’aquest  segon curs  2016-2017 fruit  dels  aprenentatges  que he tingut
durant la Formació Docent en Educació Superior (Programa FDES de la UAB) i algun altre curs
realitzat  a  la  UAB com per  exemple el  de Gamificació.  Per  tant,  les  classes han canviat  força
respecte les realitzades al  curs anterior.  Les hores de  seminaris tenen una durada de 50 o 100
minuts (en funció de la sessió) i consisteixen en un treball previ de lectura o recerca d’informació
autònoma i un treball dirigit a classe. Les hores de pràctiques al PC tenen una durada de 3 hores i
consisteixen en la simulació per ordinador de la dinàmica d'una població. Les diferents opcions del
programa permeten treballar els conceptes, terminologies i tècniques bàsiques que es poden aplicar
a  l'estudi  de dinàmica  de poblacions,  tema clau  a  l’assignatura.  Per  tant,  l’aprenentatge  durant
aquestes sessions és molt important. Finalment, les hores de sortides es dediquen a la visita de dues
àrees naturals protegides de l’àrea metropolitana de Barcelona que són els Espais Naturals del Delta
del Llobregat i el Parc Natural de Collserola. Totes dues àrees protegides les visitem amb biòlegs
que treballen als  respectius espais des de fa anys i  són molt  útils de cara a obtenir  informació
directa,  i  no tant  acadèmica,  com a les  hores  magistrals.  També són de gran utilitat  de cara  a
l’alumnat, ja que els permet veure de primera mà quines són les feines a les que podrien optar una
vegada finalitzat el seu procés formatiu a la universitat. Tant els seminaris, les pràctiques amb PC
com les sortides m’han permès tenir un tracte més proper amb els alumnes i hem pogut conversar
sobre els seus interessos, motivacions i si estaven seguint bé o no l’assignatura. Això, juntament
amb algunes tutories m’ha permès conèixer més als alumnes i com a professora novella que sóc ha



estat una experiència molt enriquidora, ja que a més considero que el fet de ser una professora jove
ha permès que els alumnes es trobessin més còmodes i propers a mi, fet que es reflectia amb una
bona participació a l’aula (hores de teoria) en forma de preguntes. L’avaluació dels coneixements
adquirits en aquestes sessions consisteix en dos exàmens parcials que conten un 50% de la nota
global de l’assignatura (la meva part correspon a un examen del 25%). A més a més, els alumnes
han de realitzar dos treballs individuals al llarg de l’assignatura i que conten el 50% de la nota, el
treball corresponent a la meva part de l’assignatura és el 25%. 

Al curs 2015-2016 l’assignatura comptava amb un total de 60 matriculats (58 van aprovar; nota
mitjana [mínim i màxim] del segon parcial = 6,9 [2,2 i 9,6]) mentre que el present curs, 2016-2017,
compta amb 68 matriculats (actualment estic corregint l’examen).

L’assistència a la  teoria i als  seminaris, que no és obligatòria, durant el curs 2016-2017 ha sigut
d’uns 35 o 40 alumnes excepte els divendres a la tarda, que rondava els 20 o 25 alumnes (es va
assolir el mínim d’assistència un divendres amb 16 alumnes). El curs passat l’assistència va ser
similar al present curs però sense aquestes davallades tan fortes els divendres a la tarda. Considero
que l’assistència a l’aula no és massa bona. Aquest any, amb l’objectiu de fer una crida d’atenció i
que els alumes es prenguessin l’assistència més seriosament vaig anar remarcant durant les classes
que era important venir i per què ho creia així sense prendre mesures al respecte. Tot i així, el dia
que  hi  va  haver  només  setze  alumnes  vaig  passar  llista  i  vaig  demanar  una  petita  feina
suplementària  a  través  del  Campus Virtual  (mirar  annex 2 per consultar  la  feina suplementària
demanada) als alumnes que no havien assistit a la sessió de classe. Aquesta feina suplementària
només la van realitzar cinc alumnes i vaig decidir parlar-ho a classe i prendre una mesura repressiva
per intentar fer-los comprendre que per molt que no siguin obligatòries les activitats haurien de fer-
les. Aquesta mesura va consistir amb donar les correccions dels treballs realitzats durant el curs als
alumnes que havies assistit  a l’activitat  o que havien participat  a l’activitat  suplementària dues
setmanes abans que la resta de companys. Prendre aquesta decisió em va ser difícil perquè sóc una
persona  poc  autoritària  però  vaig  prendre-la  després  de  reivindicar  en  diverses  ocasions  la
importància de l’assistència i realització de les tasques demanades durant l’assignatura. 

L’assistència a les sessions de  pràctiques amb PC és del 100%, tot i que l’actitud d’alguns pocs
alumnes (que xerren entre ells) fa que seria més convenient que no vinguessin. Tot i demanar silenci
durant les pràctiques no prenc altres mesures suplementàries. En general els alumnes es mostren
interessats  a  participar  d’aquesta  pràctica  i  sembla  que  aprenen.  Tot  i  així,  aquesta  pràctica  es
realitza a l’inici de les meves classes i no és fins a l’examen parcial del final de curs que s’avaluen
els seus aprenentatges. Estic valorant la possibilitat de preparar una avaluació al mateix moment de
les pràctiques, crec que seria més interessant per tal d’avaluar l’aprenentatge dels alumnes.

En  canvi,  l’assistència  d’aquest  curs  a  les  sortides a  les  dues  àrees  naturals  protegides  (no
obligatòria) ha sigut força més elevada (45 i 34 alumnes) respecte el curs anterior (40 i 5 alumnes).
Degut a la baixa assistència de les sortides de l’any passat durant aquest curs vaig insistir a classe
sobre la importància pel seu aprenentatge d’assistir a aquestes sortides, sembla que ha funcionat.

Una  evidència  de  l’aprenentatge  dels  alumnes  ha  sigut  els  treballs  individuals  realitzats,  que
consisteix a l’avaluació d’una àrea protegida que els propis alumnes trien. El curs passat, mentre
corregia els treballs, em vaig adonar de tres punts que no havien funcionat tal i com volia:



1) Alguns alumnes havien anat molt tard amb la recerca d’informació
2) Un nombre elevat d’alumnes no havia treballat el marc teòric al qual s’emmarcava el treball
3) Un nombre elevat d’alumnes no havia fet un anàlisi crític sobre evidències de bona gestió (part
central del treball).

Per tal de resoldre el primer punt demanar als alumnes la cerca d’informació prèvia i aportació de
part d’aquesta informació en un GoogleExcel (hi van participar 55 dels 68 alumnes matriculats). Els
comentava que aquesta informació la utilitzaríem en un seminari. Per tant, valoro molt positivament
aquesta sessió.

Per tal de resoldre els punts dos i tres vaig realitzar un seminari on els alumnes havien d’utilitzar la
informació cercada anteriorment i treballar-la per grups (vaig agrupar els alumnes en funció dels
que havien triat la mateixa àrea d’estudi, la mateixa categoria d’àrea protegida o bé un grup format
per alumnes que no tenien totes les informacions demanades).  En aquest seminari  els  grups de
discussió havien de treballar el marc teòric així com un primer anàlisi crític ja des de la seva pròpia
àrea d’estudi escollida. 

Considero que la qualitat dels treballs d’aquest any ha millorat considerablement respecte a l’any
anterior. Estic especialment satisfeta de la millora dels punts 1 i 2 mentre que el punt 3 considero
que encara cal que millori. Un quart punt del que no he parlat i que considero que és essencial és el
de l’expressió escrita dels alumnes (una redacció correcta, la utilització d’un vocabulari adient, la
claredat i el rigor en l’expressió).

Al segon examen parcial del curs passat (2015-2016) es van presentar tots els alumnes i van obtenir
les següents qualificacions:

Nombre d’alumnes Qualificació Nota mínima i màxima

12 Suspès 2,2 – 4,9

16 Aprovat 5,5 – 6,9

27 Notable 7,1 – 8,9

5 Excel·lent 9,1 – 9,7

Aquests  resultats  posen  de  manifest  que  la  majoria  dels  alumnes  han  assolit  els  continguts
presentats a la guia docent d’aquesta assignatura. A més, per avaluar els resultat d’aprenentatge que
estan reflectits a la guia docent, la major part de les preguntes de l’examen no eren de definicions
sinó de raonar, per així detectar la capacitat crítica de raonament dels alumnes. Una de les preguntes
on vaig detectar més problemes a l’examen de l’any passat va ser a la de descripció i interpretació
d’un gràfic (la  pregunta valia  1,5 punts  i  60 alumnes  feien l’examen;  mitjana  0,71;  desviació
estàndard: 0,46; 24 alumnes van obtenir una puntuació inferior o igual al 0,75; 12 alumnes van
obtenir un 0). Per tal de millorar aquest punt vaig preparar una activitat on els alumnes havien de
preparar  una  rúbrica  per  tal  d’avaluar  una  pregunta  d’aquest  estil.  Aquesta  és  la  rúbrica  que
utilitzaré aquest any per a la correcció d’aquesta mateixa pregunta de descripció i interpretació.



Per  últim  vull  evidenciar  l’enquesta  SEEQ  que  vaig  passar  als  alumnes  l’últim  dia  de  classe
d’aquest curs 2016-2017 (l’informe que sintetitza els resultats obtinguts està a l’annex 3). Tot i que
a una escala de 5 cap dels aspectes avaluat ha estat per sota de 2.5, la pregunta 8 de l’enquesta
«Amb la seva manera de presentar la matèria, el professor aconsegueix mantenir l’atenció durant
tota la classe» vaig aconseguir una mitjana: 2.97; desviació estàndard: 0.85; N =30. Aquesta és la
pregunta on he obtingut la qualificació més baixa. Considero que per a millorar aquest punt seria no
desenvolupar tant els Power Points. De fet, hi ha molta informació a les diapositives ja que al ser les
primeres vegades que donava classe jo em sentia més còmode. Aquest fet pot haver fomentat que
els alumnes estiguin més dispersos ja que potser pensen que ho tenen tot a la diapositiva.

Com a evidència adjunto també, la formació que he fet en relació a la docència en educació (Annex
4), que m’ha sigut de gran font d’inspiració. Cal destacar que el que m’ha sigut útil durant els
cursos formatius a la UAB ha sigut la possibilitat d’intercanviar experiències amb altres docents de
l’entitat.

Ja per concloure amb aquest apartat, el recull d’evidències sobre l'aprenentatge dels meus alumnes
m’ha permès reflexionar sobre la meva manera de fer i  penso que m’ajudarà a millorar com a
docent.

5. Plans futurs

Els meus plans futurs per a la meva activitat docent es poden dividir en objectius a curt termini (el
proper curs escolar) i objectius a llarg termini.

A curt termini, continuaré recollint evidències d’aprenentatge, ja que és la via que em permetrà
prendre decisions de canvi. En concret passaré cada any el qüestionari SEEQ (Student Experience
of Education Questionnaire) a totes les assignatures que imparteixo perquè potser a cada assignatura
haig de millorar coses diferents. També tinc pensat realitzar una enquesta inicial per a detectar els
interessos, motivacions i necessitats que els alumnes tenen abans de començar l’assignatura.

Una altra proposta a curt termini és fer unes classes magistrals amenes per tal d’intentar motivar a
l’alumnat a venir a classe. Per aconseguir-ho vull introduir més material àudio-visual, més activitats
de curta durada (5 o 10 minuts màxim) durant la classe magistral i escriure menys al Power Point.
Fins i tot em plantejo la possibilitat de no posar part del material de classe al Campus Virtual.

També  a  curt  termini vull  treballar  la  millora  de  l’expressió  escrita tant  en  treballs com en
exàmens. Gràcies al curs ofert per la UAB «Millorar l’expressió escrita dels alumnes de matèries no
lingüístiques» he pogut reflexionar sobre com treballar aquest aspecte a l’aula. Més concretament,
en aquest curs hem estat parlant sobre la problemàtica global que tenen els alumnes per a escriure
correctament  i  com  pot  incidir  el  professorat  d’àmbits  no  lingüístics  en  la  millora  d’aquesta
competència.  Concretament,  la  professora  del  curs  ens  ha  passat  un  blog
(http://blogs.uab.cat/millorarexpressioescrita/)  on  hi  ha  informació  i  recursos  que  ens  poden

http://blogs.uab.cat/millorarexpressioescrita/


permetre ajudar a l’alumnat que té dificultats en aquest aspecte. Com a  idea concreta per l’any
vinent és dedicar una classe (50 minuts) a treballar un text. Aquesta activitat consistira a demanar
als alumnes un escrit breu en relació a una lectura obligatòria. Durant la classe els presentaria una
rúbrica per a l’avaluació d’escrits i els mateixos alumnes podrien auto-corregir-se i/o corregir a un
altre  alumne i  així  intercanviar  idees.  Ja a  llarg termini  m’agradaria  participar  o dissenyar  un
projecte d’innovació docent per tal de millorar l’expressió escrita al grau de Biologia Ambiental,
on realitzo la major part de la meva docència.

També  a  llarg  termini, i  tal  com he  realitzat  des  que  vaig  començar  a  ser  docent,  la  meva
perspectiva continuarà canviant a mesura que acumuli experiència, però també per adaptació a un
alumnat  amb  inquietuds  canviants.  Per  a  poder  adaptar-me  al  canvi  i  millorar  com  a  docent
continuaré formant-me i realitzant els cursos que siguin necessaris per aconseguir-ho. Procuraré
aprofitar els coneixements de les persones que tinc al meu voltant que tinguin aquestes mateixes
inquietuds, amb bons coneixements i de gran qualitat humana. Per abordar aquest aspecte faré una
revisió contínua dels materials i les estratègies utilitzades, retenint allò que funciona i canviant el
allò que no. Més específicament, buscaré incorporar els coneixement més recents en la meva àrea
de  coneixement,  per  tal  de  proporcionar  una  docència  adaptada  als  temps,  en  benefici  d’uns
alumnes més ben preparats.

Eric Hoffer, escriptor i filòsof americà (1902-1983) deia “En temps de canvi, els que estiguin oberts
a l’aprenentatge s’apropiaran del futur,  mentre  que aquells  que creuen saber-ho tot  estaran ben
equipats per un món que ja no existeix.” I una mica, és això...
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Utilització d'idiomes a l'assignatura

NoGrup íntegre en espanyol:

SíGrup íntegre en català:

NoGrup íntegre en anglès:

català (cat)Llengua vehicular majoritària:

Professor de contacte

Llorens.Saez@uab.catCorreu electrònic:

Llorenç Sáez GonyalonsNom:

2016/2017

1.  
2.  

3.  

Biologia de la conservació

Codi: 100845
Crèdits: 6

Titulació Tipus Curs Semestre

2500251 Biologia Ambiental OB 2 2

Equip docent

Mariona Ferrandiz Rovira

Prerequisits

No hi ha prerequisits oficials

Objectius

Aquesta assignatura és una introducció a la biologia de la conservació. El seu objectiu general és formar a
l'alumnat en els principals conceptes i mètodes aplicables en l'anàlisi i realització d'iniciatives de recerca o de
gestió en l'àmbit de la conservació de la biodiversitat. Els objectius concrets són el següents:

(1) Identificar els principals processos que amenacen la conservació d'espècies, de poblacions i d'ecosistemes

(2) Proporcionar un marc científic que integra informacions de diverses disciplines científiques i permet l'estudi
de problemes biològics relacionats amb la conservació de la biodiversitat

(3) Donar uns coneixements bàsics sobre les diferents estratègies, des del nivell poblacional fins a nivell
d'ecosistema, que tenen per objectiu afavorir la conservació de la biodiversitat

Competències

Aplicar recursos d'informàtica relatius a l'àmbit d'estudi.
Catalogar, avaluar i gestionar recursos biològicos naturals.
Gestionar, conservar i restaurar poblacions i ecosistemes.
Gestionar la informació
Identificar i interpretar la diversitat d'espècies en el medi.
Sensibilitzar-se en relació amb temes mediambientals.

Resultats d'aprenentatge

Aplicar recursos d'informàtica relatius a l'àmbit d'estudi.
Establir estratègies i plans de conservació d'espècies i ecosistemes.

Gestionar la informació
1



3.  
4.  
5.  
6.  

Gestionar la informació
Identificar les espècies i hàbitats més susceptibles a l'acció antròpica.
Reconèixer els principals processos implicats en la pèrdua de biodiversitat.
Sensibilitzar-se en relació amb temes mediambientals.

Continguts

INTRODUCCIÓ

1. La biodiversitat i la seva conservació. Què és la biodiversitat? Biodiversitat genètica, d'espècies, i
d'ecosistemes. Per què conservar la biodiversitat? Valors de la biodiversitat. La biodiversitat i el funcionament
dels ecosistemes. Serveis ecosistèmics: els beneficis que ens proporcionen els ecosistemes. La Biologia de la
Conservació com a disciplina. Tres grans eixos de la conservació: espècies, espais naturals protegits i
ecosistemes.

SITUACIÓ I TENDÈNCIES DE LA BIODIVERSITAT

2. Nocions bàsiques de biogeografia. Concepte d'àrea de distribució. Espècies autòctones i al·lòctones.
Espècies endèmiques. Dispersió. Canvis en la distribució de les espècies. Relacions entre biogeografia i
evolució.

3. Distribució i tendències de la biodiversitat al món i a la península ibèrica. Ecoregions. Àrees calentes
de biodiversitat ( ). Àrees d'endemicitat. Els cas dels ambients insulars. Tendències mundials de lahotspots
biodiversitat: el .Living Planet Index

4. Causes de pèrdua de biodiversitat (= factors d'amenaça). Causes immediates i causes últimes. Pèrdua
d'hàbitats. Fragmentació d'hàbitats. Degradació d'hàbitats. Sobreexplotació. Espècies invasores. Malalties.
Canvi climàtic. Interaccions entre aquestes causes.

CONSERVACIÓ D'ESPÈCIES

5. Eines per a la conservació d'espècies. Conservació  i . Legislació sobre protecció d'espècies.in situ ex situ
Plans de recuperació i de conservació d'espècies. Gestió de l'hàbitat. Reforçaments poblacionals.
Reintroduccions i introduccions benignes.

6. Vulnerabilitat de les espècies a l'extinció. Extinció global i extincions locals. Pautes històriques
d'extincions. Espècies rares: diferents aspectes de la raresa. Poblacions en declivi i poblacions petites.
Diagnosi dels declivis poblacionals. Anàlisi demogràfic de les poblacions. Identificació de les espècies
amenaçades: les categories de la UICN.

7. Anàlisi de la viabilitat de poblacions. Variació estocàstica de les poblacions. Estocasticitats ambiental,
demogràfica i genètica. Com fer un model estocàstic. Anàlisis de la viabilitat de poblacions (AVP). Relacions
amb la població viable mínima. Tipus d'AVP. Limitacions de les AVP.

CONSERVACIÓ D'ESPAIS NATURALS

8. Espais naturals: Què cal conservar? Conservar espècies o espais? Conservar els processos ecològics i
evolutius. Manteniment de la variabilitat espacial i temporal dels ecosistemes. Mosaic d'estadis successionals.

9. Àrees protegides I: Conceptes bàsics. Definició. Expansió de les àrees protegides. Motius de la
declaració d'àrees protegides. Tipus i objectius de les àrees protegides. Legislació sobre protecció d'espais
naturals. Qui i com declara un àrea protegida? Àrees conservades i àrees protegides. Governança de les
àrees protegides.

10. Àrees protegides II: Metes, estat i sistemes d'àrees protegides. Metes d'Aichi del CBD. Estat mundial
de les àrees protegides: . El sistema d'àrees protegides a Catalunya. El PlaProtected Planet Report2014
d'Espais d'Interès Natural de Catalunya (PEIN). El sistema d'àrees protegides a Espanya. Xarxa Natura 2000
(Unió Europea).
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11. Avaluació de l'eficàcia de les àrees protegides. Context i justificació. Preguntes clau. Com se sap?:
Metodologies aplicables. Factors de confusió. Factors que influeixen l'eficàcia de les àrees protegides.
Mètodes sistematitzats d'avaluació de l'efectivitat de la gestió. Com millorar l'eficàcia de les àrees protegides.

12. Planificació i gestió de les àrees protegides. Implicacions socials i econòmiques de les àrees
protegides. Planificació d'un àrea protegida: els plans especials de protecció del medi físic i del paisatge. Ús
múltiple i problemes que se'n poden derivar.

13. La conservació fora de les àrees protegides. Necessitat. Paper de les polítiques sectorials. Paper de
l'ordenació del territori. Custòdia del territori. Instruments de mercat: certificació ecològica, pagaments per
serveis ambientals. Connectivitat ecològica.

Metodologia

La metodologia utilitzada per assolir el procés d'aprenentatge es basa en fer que l'alumne treballi la informació
que se li posa al seu abast. La funció del professor és donar-li la informació directament, o bé, indicar-li on pot
aconseguir-la, tot guiant-lo perquè el procés d'aprenentatge pugui realitzar-se eficaçment. Per assolir aquest
objectiu, l'assignatura es basa en les següents activitats, mitjançant la combinació de: classes de teoria,
seminaris, i sessions de pràctiques.

(1) classes magistrals o de teoria (en grup sencer) on s'expliquen els conceptes i els mètodes de la disciplina.
A les sessions teòriques es destaquen i aborden els punts complicats i importants de cada unitat didàctica.
Posteriorment, l'estudiant a partir del mapa conceptual realitzat podrà complementar-lo amb informació
bibliogràfica a partir del seu treball no presencial. Les sessions teòriques són de 50 minuts de durada i es
faran emprant material audiovisual preparat pel professor i que l'alumne tindrà disponible al Campus Virtual.

(2) seminaris (en grup partit) on s'analitzen casos concrets d'estudi i es fan debats participatius sobre la
significació i les limitacions dels conceptes i els mètodes explicats a teoria. Aquests seminaris permeten
tractar temes que acostumen a ser d'especial interès (per la seva controvèrsia o actualitat) però que queden
fora d'un temari general de l'assignatura, ja que es refereixen a una temàtica molt concreta i trencarien el fil
conductor principal del temari.

(3) classes de pràctiques. Es realitzaran pràctiques de camp i pràctiques d'ordinador. En les primeres es
veuen casos pràctics de conservació d'espècies i d'hàbitats sobre el terreny. Pel que fa al segon tipus de
pràctiques, s'aprèn l'ús de programes d'ordinador que permeten treballar, analitzar i criticar alguns dels
conceptes i mètodes tractats tant a les sessions teòriques com als seminaris.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes magistrals 30 1,2 2, 4, 5, 6

Pràctiques amb ordinador 6 0,24 1

Pràctiques d'aula 6 0,24 2, 4, 5, 6

Pràctiques de camp 10 0,4 4, 5, 6

Realització de treballs 28 1,12 1, 2, 3, 4, 5, 6

Tutories 6 0,24 3, 4, 5

Tipus: Autònomes
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Estudi 60 2,4 3, 4, 5, 6

Avaluació

L'assignatura s'avaluarà mitjançant dos treballs realitzats fora de les hores presencials i dos exàmens parcials,
amb el següent pes en la qualificació final:

1. Primer treball de curs: 25%

2. Segon treball de curs: 25%

3. Primer examen parcial: 25%

4. Segon examen parcial: 25%

El primer examen parcial allibera matèria.

Caldrà treure una nota mitjana superior a 4 entre els dos exàmens parcials per a que es pugui fer mitjana amb
les qualificacions obtingudes en els dos treballs de curs per tal d'aprovar l'assignatura (és a dir, una
qualificació global mínima de 5).

S'aplicarà la qualificació de "No Avaluable" quan la valoració de totes les activitats d'avaluació realitzades no
permeti assolir la qualificació global de 5 en el supòsit d'haver obtingut la màxima nota en totes elles.

Els estudiants que no puguin assistir a una prova d'avaluació individual per causa justificada (com ara per
malaltia, defunció d'un familiar de primer grau ó accident) i aportin la documentació oficial corresponent al
Coordinador de Grau, tindran dret a realitzar la prova en qüestió en un altre data.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Primer examen parcial 25% 2 0,08 2, 4, 5, 6

segon parcial 25% 2 0,08 2, 4, 5, 6

Treballs curts 50% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6

Bibliografia

Bibliografia:

Delibes de Castro M (2001) La naturaleza en peligro. Causas y consecuencias de la extinción de especies.
Destino. (Reimprès el 2005 i el 2008).

Groom MJ, Meffe GK, Carroll CR i contribuïdors (2016) Principles of conservation biology. Quarta edició.
Sinauer.

Kareiva P, Marvier M (2011) Conservation Science: Balancing the Needs of People and Nature. Roberts
Publishers.

Primack RB (2014) Essentials of conservation biology. Sisena edició. Sinauer.

Sodhi NS, Ehrlich PR (eds) (2010) Conservation biology for all. Oxford University Press. Gratuït a:
http://s3.amazonaws.com/mongabay/conservation-biology-for-all/Conservation-Biology-for-All.pdf

Van Dyke F (2008) Conservation biology. Foundations, concepts, applications. Segona edició. Springer.
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Enllaços web:

Medi natural i biodiversitat, Generalitat de Catalunya: cercar amb algún buscador "Medi natural i
biodiversitat, Generalitat de Catalunya"

Ministerio de Medio Ambiente, Govern d'Espanya: 
www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/default.aspx

AEMA: Agència Europea del Medi Ambient (EEA; European Environment Agency) www.eea.europa.eu

Medi Ambient, Comissió Europea: http://ec.europa.eu/environment/index_en.htm

CBD: Conveni per a la Diversitat Biològica www.cbd.int

UICN (IUCN): Unió Internacional per la Conservació de la Natura http://cms.iucn.org

WCMC: World Conservation Monitoring Centre www.unep-wcmc.org

Greenfacts: www.greenfacts.org/en/digests/index.htm

WWF: World Wide Fund for Nature (World Wildlife Fund) www.panda.org

Conservation International: www.conservation.org

Portal de la "Sociedad de Biología de Conservación de Plantas"
http://www.conservacionvegetal.org/sebicop.php
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Bon dilluns,

Espero que hagueu passat un bon cap de setmana, especialment pels que no vau venir divendres
passat a classe, ja que tindreu una mica més de feina si us ve de gust aprendre sobre l'efectivitat de
les àrees protegides.

Aquí van les instruccions:

1) Aneu al següent link:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iuajR4tSU6szuaW-KBWd8mstpQqtn-
uUorrK24fkTnw/edit?usp=sharing i responeu a les 3 preguntes que vam treballar divendres passat a
classe.

2) Una vegada hagueu omplert les vostres respostes espereu que les dues files següents s’omplin i
corregiu les respostes d’aquests dos companys a partir de la rúbrica que van preparar els companys
de classe divendres passat i que trobareu aquí:
https://drive.google.com/file/d/0B_nygDshEnf7TFNoZjZmNzVtRkE/view?usp=sharing (si  voleu
podeu seguir aquesta rúbrica com a guia per a respondre les vostres preguntes). Cada pregunta està
valorada amb 10 punts.

Termini per a la resposta a les preguntes: aquest divendres 19 de maig

Termini per a la correcció de les preguntes de 2 alumnes: el dimarts 23 de maig

L'important d'aquesta tasca no és la nota que en traureu (de fet no comptarà per a les notes) sinó 
aprendre a llegir i interpretar aquesta lectura obligatòria així com reflexionar sobre la pròpia manera
d'escriure i avaluar.

Fins demà,

Mariona

https://drive.google.com/file/d/0B_nygDshEnf7TFNoZjZmNzVtRkE/view?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iuajR4tSU6szuaW-KBWd8mstpQqtn-uUorrK24fkTnw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iuajR4tSU6szuaW-KBWd8mstpQqtn-uUorrK24fkTnw/edit?usp=sharing
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Resultats de l'enquesta SEEQ

Institut de Ciències de l'Educació
Oficina Tècnica de Programació

Mariona Ferrandiz Rovira

Biologia de la Conservació

Teoria

68 30

2016-2017

Professor/a:

Assignatura:

Tipus grup: Codi grup:

Num est matriculats grup: Num enquestes grup:

Període:

Representativitat: 44.1%

Nº Enunciat Valors Mitjana

Desviació 

Estàndard

Respostes 

vàlides

Factor:Aprenentatge 3.68 0.92 120

p01 El curs m'ha semblat intel·lectualment engrescador i estimulant 1=Molt en desacord / 

5=Molt d'acord
3.33 0.88 30

p02 He après coses que considero valuoses 4.10 0.71 30

p03 El meu interès en la matèria ha augmentat com a resultat d'aquest 

curs

3.33 1.06 30

p04 He après i he comprès els continguts d'aquest curs 3.93 0.74 30

Factor:Entusiasme 3.74 0.99 120

p05 El professor ha mostrat entusiasme impartint aquest curs 1=Molt en desacord / 

5=Molt d'acord
4.47 0.73 30

p06 El professor ha estat dinàmic i actiu donant el curs 4.13 0.90 30

p07 El professor aconsegueix que les seves presentacions resultin 

amenes

3.40 0.72 30

p08 Amb la seva manera de presentar la matèria, el professor 

aconsegueix mantenir l’atenció durant tota la classe

2.97 0.85 30

Factor:Organització 4.08 0.74 118

p09 Les explicacions del professor eren clares 1=Molt en desacord / 

5=Molt d'acord
4.20 0.61 30

p10 El material del curs estava ben preparat i s’ha explicat curosament 4.13 0.63 30

p11 Els objectius anunciats van coincidir amb el que realment es va 

ensenyar, de manera que sempre he sabut cap a on anava la cosa

4.21 0.63 28

p12 La forma en que el professor exposava la matèria m’ha fet fàcil 

prendre apunts

3.77 0.97 30

Factor:Interacció amb el grup 4.55 0.62 118

p13 En aquest curs s'animava els estudiants a participar en les 

discussions de classe

1=Molt en desacord / 

5=Molt d'acord
4.70 0.53 30

p14 S'invitava els estudiants a compartir els seus coneixements i idees 4.47 0.73 30

p15 S'animava els estudiants a preguntar i se'ls donava respostes 

satisfactòries

4.59 0.57 29

p16 S'animava els estudiants a expressar les seves idees i a qüestionar 

les expressades pel professor

4.45 0.63 29

Factor:Actitud personal 4.52 0.63 114

p17 El professor s'ha mostrat accessible en el tracte individual amb els 

estudiants

1=Molt en desacord / 

5=Molt d'acord
4.67 0.48 30

p18 El professor em feia sentir ben rebut quan li demanava ajut o 

consell dintre o fora de les hores de classe

4.67 0.48 30

p19 El professor ha mostrat interès sincer per tots els alumnes 4.39 0.69 28

p20 El professor estava adequadament disponible per als estudiants fora 

de les hores de classe

4.31 0.79 26

Factor:Continguts 3.94 0.72 113

p21 El professor va analitzar quan calia, les implicacions de 

plantejaments alternatius a les teories exposades

1=Molt en desacord / 

5=Molt d'acord
3.63 0.49 27
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p22 El professor va presentar l'origen o fonament de les idees o 

conceptes desenvolupats a classe

1=Molt en desacord / 

5=Molt d'acord
3.89 0.83 28

p23 El professor va presentar punts de vista diferents als seus quan calia 3.93 0.72 28

p24 El professor va discutir de forma adequada els avenços actuals en la 

matèria

4.27 0.69 30

Factor:Exàmens 3.00 0.00 3

p25 Els comentaris del professor sobre els exàmens i treballs corregits 

van ser de gran ajuda

1=Molt en desacord / 

5=Molt d'acord
3.00 1

p26 Els mètodes d’avaluació d’aquest curs són equitatius i adequats 3.00 1

p27 Els continguts dels exàmens i d’altres treballs avaluats es 

corresponien amb els continguts del curs, i d’acord amb l’èmfasi 

que va posar el professor a cada tema

3.00 1

Factor:Treballs del curs 4.00 0.68 58

p28 La bibliografia i el material recomanat d’aquest curs són complets i 

adequats

1=Molt en desacord / 

5=Molt d'acord
3.97 0.57 29

p29 La bibliografia, el material addicional, els treballs encarregats, etc., 

contribueixen a millorar la valoració i la comprensió de la matèria

4.03 0.78 29

Factor:Càrrega de treball i dificultat 2.70 0.81 114

p30 Aquest curs comparat amb altres, ha estat 1=Molt fàcil / 5=Molt 

difícil
2.71 0.66 28

p31 La càrrega de treball d’aquest curs comparat amb altres, ha estat 1=Molt petita / 5=Molt 

gran
3.25 0.65 28

p32 El ritme del curs ha estat 1=Molt lent / 5=Molt 

ràpid
3.00 0.53 29

p33 En mitja, les hores per setmana e treball fora de classe han estat 1=de 0 a 5 | 2-5 | 5-7 | 8-

12 | 5=Més de 12
1.86 0.64 29

Factor:Qüestions fora dels factors

p34 Aquest curs és millor que la majoria dels que he fet a aquesta 

Universitat

1=Molt en desacord / 

5=Molt d'acord
3.03 1.07 30

p35 Aquest professor és millor que la majoria que he tingut a aquesta 

Universitat

3.41 0.82 29

p36 El teu nivell d’interès a la matèria abans de fer aquest curs era 1=Molt petita / 5=Molt 

gran
3.40 1.25 30

p37 La qualificació final que esperes obtenir en aquest curs és 1=<3 | 3-5 | 5-7 | 7-9 | 

5=>9
3.67 0.61 30

Desviació estàndard: Mesura de dispersió en torn a la mitjana. En una distribució normal, el 68% dels casos es troben dins d'una 

desviació estàndard respecte la mitjana i el 95% dels casos es troba dins de 2 desviacions estàndars respecte la mitjana. Per exemple, si 

la mitjana és de 3, amb una desviació estàndard de 1, el 68% dels casos estaria entre 2 i 4 en una distribució normal.

Podeu trobar més informació a: http://www-ice.upc.es/

6/8/2017 Full 2 de 2

http://www-ice.upc.es/


Annex 4














