
Propostes de treball per millorar la qualificació global

Proposta 1:  Estudi comparatiu del condicionament clàssic i el condicionament operant 

– Extensió aproximada:  3 pàgines per una cara.
– Amb notes a peu de pàgina amb les referències consultades.
– Opinió personal sobre l'anàlisi comparativa realitzada.
– Bibliografia o webgrafia consultada al final del treball. 

Proposta 2:  Anàlisi i comentari d’un text sobre aprenentatge operant

Al mateix temps que Pavlov treballava en el seu laboratori, el psicòleg americà E. L. Thorndike introduïa un
gat famolenc en una gàbia i situava el menjar a l’exterior. A l’interior de la gàbia hi penjava una petita anella
que si es pressionava s’obria la porta de sortida i el gat podia satisfer la seva fam. El gat anava fent proves i
ho tocava tot per intentar sortir. Casualment tocava l’anella i aconseguia obrir la porta i menjar. Es repetia
l’experiment i cada cop el gat tardava menys a tocar l’anella. Thordike va concloure que els animals i les
persones actuaven per mitjà de l’assaig i l’error com a forma d’aprenentatge. A aquesta conducta la va
anomenar llei de l’efecte. Un hàbit –estirar l’anella per sortir de la gàbia- s’anirà refermant si va seguit d’un
reforç- el menjar-.

Així doncs, mentre que en el condicionament clàssic l’esquema temporal és estímul-resposta, en el nou
model és a l’inrevés. Primer s’espera de l’animal un comportament o una conducta determinada i, quan es
produeix, es presenta l’estímul, anomenat també reforç. Aquesta nova visió de Thorndike va ser elaborada i
ampliada per Skinner.

Skinner és la figura més rellevant de l’estudi del condicionament instrumental (o com ell l’anomenava, la
teoria del condicionament operant). De bon principi, com a psicòleg, es va plantejar com a objectiu prioritari
el descobriment de les lleis que regeixen l’aprenentatge. Per treballar sobre aquest tema va crear el que es
coneix com a “caixa de Skinner”, una gàbia en la qual hi ha una palanca que si es prem cau menjar a
l’interior de la gàbia. En les experiències de Pavlov el subjecte de l’experiment té un paper passiu, però en el
condicionament  operant,  el  subjecte,  un  ratolí  per  exemple,  tancat  en  una  gàbia,  després  d’alguns
moviments espontanis, prem casualment la palanca (una resposta) i després d’aquesta acció rep una bola de
menjar (el reforç). Si no hi ha resposta, no hi ha reforç, no hi ha estímul. Aquest depèn de la conducta de
l’animal. Així, la relació resposta-reforç en un principi casual tendirà a reproduir-se. El reforç augmenta la
probabilitat de noves respostes similars. 

La resposta no és, per a Skinner, una sèrie de moviments d’un organisme, sinó el que ell anomena un acte o
operant, que produeix un efecte determinat sobre el medi. Hi ha una realimentació entre operant i medi.
Quan estic escoltant música i m’aixeco de la cadira per canviar un disc, l’acció d’aixecar-se és una conducta,
un acte, que afecta el medi, l’aparell de música.

Document d’Internet sobre el conductisme

– Lectura del text.
– Resum breu del que tracta destacant la idea principal i la resta d'idees.
– En què consisteix el condicionament operant segons el text? Completa el que diu el text 

aplicant els coneixements que has après a classe.
– Creus que es pot elaborar una tecnologia de la conducta, tal com pensava Skinner i com 

queda reflectit en el text? Dóna una opinió ben argumentada.



Proposta 3:  Exercici proposat per l’alumne

– S'accepta qualsevol experiment o estudi específic fet per l'alumne.
– S'ha de justificar amb un escrit teòric argumentat on s'expliqui clarament i pas a pas com ha 

estat planificat i realitzat.
– Cal incloure una opinió personal.

  


