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La manca d'apareils adequats i de material en general, suposa un problema considerable de cara a la realització de practiques en ayignatures de les llicenciatures de
psicologia i pedagogia que gairebe les necessiten obligadament.
Recentment el problema de les prictiques ha rebut considerable atenció (veure
p. ex. Bayés, 1980, 1982; o Ortega y Picazo, 1980). A les universitats grans, com
és el cas d'aquestes a on s'han realitzat els estudis que acabam de citar, el problema
s'agreuja per l'elevat nombre d'alumnes que cursen les assignatures. Perb també a
les universitats petites, com ho és la de Palma, hi ha problemes, especialment quant
a recursos materials disponibles.
Dins l'assignatura de Teories de l'Aprenentatge, que s'estudia a tercer de Pedagogia, un capítol és dedicat al condicionament clissic. Al departament de Pedagogia disposarn d'un petit laboratori de condicionament operant, perb en relació al paulovisl
la manca d'apareils és total. Entendre el procediment basic d'aquest tipus de condicionament quedaria molt facilitat si es poguessin realitzar prictiques, perb les mds
elementals semblen requerir un instrumental que no esta a l'abast en molts casos
(p. ex. un poligraf). D'altra banda, l'us d'aparells té a vegades l'inconvenient de l'automatització: 6s a dir, l'&xit de la pdctica quant a produir condicionament, augmenta,

perb quant a comprensió de totes les variables que intervenen (o sigui des d'una perspectiva m6s didhctica) disminueix.
Amb aquestes reflexions (necessitat de les prictiques, dificultat de disposar
d'apareils i finalitat didictica) vaig considerar interesant plantetjar la possibilitat de
dur a terme una experihcia de condicionament classic que:
a) No necessitis un instrumental sof~ticato difícil de conseguir.
b) Proporcionas la possibilitat d'entendre la influbncia de les principals variables
en el procés de condicionament i d'experimentar alterant els seus valors.

La proposta de realitzar aquesta practica va ser aceptada per tres alumnes de
l'assignatura que, amb un interbs extraordinari, van dur a terme el liarg i laboriós proc6s que s'explica a continuació. Cal advertir Centrada, perb, que una de les conclusions m6s sorprenents ha estat la dificultat d'obtenir la resposta condicionada, dificultat que contrasta amb la idea que restudiant es fa a partir de les lectures i que acostuma a ser la de que quasi automiticament es poden condicionar amb facilitat les
respostes.
Es per aixb que l'experibncia t6 u11 gran valor didictic ja que, a part dels coneixements que ens ha aportat ha obert una via molt interessant de cara als cursos vinents.
En canvi, l'objectiu d'assolir la resposta condicionada no s'ha aconseguit.
En base a les dues consideracions exposades abans a) i b), es va escollir la resposta de salivació amb humans. Els aspectes de medició, control dels estímuls, durada
dels intervals, i altres, són especialment "palpables" en aquest cas, i com s'explica
desprts, van ser manipulats facilment. A mts per tractar-se d'humans era faci1 conseguir subjectes experimentals.

EXPERIMENTS íNICIALS

Degut a la dificultat d'obtenir documentació sobre el condicionament d'aquesta
resposta amb humans i tambd per'l'inter6s que td de cara al alumne el fet de manipular les variables rellevants, es van realitzar uns experiments inicials de condicionament
que tenien l'objectiu bisic d'orientar amb més concreció el procés de condicionament. Es tractava, per exemple, de mesurar la resposta de salivació per a poder establir uns criteris de condicionament; s'havien de provar diferents temps de presentació d'estimuls i intervals entre estimuls; tamb6 calia obtenir una informació orientativa en relació al nombre de piesentacions (assaigs) de l'estimul condicionat sol i de l'estimul condicionat i l'estimul incondicionat aparellats.
Mts en general, i aquest és un aspecte poc citat que t6 molta importancia, els
experiments inicials havien de permetre familiaritzar-se amb els detalis del procediment: ús del cronbmetre, posar i lievar el cotó ("instrument" de mesura) de la boca
del subjecte, fer les anotacions corresponents, situar el subjecte i, en relació a ell,
situar-se els experimentadors, manetjar les balances, etc.
Aquests experiments inicials els realitzarem al laboratori de Pedagogia de la Facultat de Filosofia i Lletres.
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L'esquema general del procediment era el següent:
Fase I

Fase I1

EC
(llum de color / tb)
EC

-

RC

EI -RI
(caramel
"sugus" de
taronja)

(salivació)

?

Fase I11

EC ARC

Anirem descrivint i comentant tots els canvis i valors reals dels estimuls en l'explicació, que donam a continuació, de cada experiment.
Dos aspectes s'han de ressaltar quant a la medició de la resposta: vam decidir
utilitzar una bolla de cotó (cfr. Razran, 1939). Aquesta tecnica de mesura tB inconvenients, i el principal Bs que s'ha de ficar i llevar de la boca del subjecte a cada assaig,
essent aquesta interacció entre l'experimentador i el subjecte una variable extranya,
d'efectes desconeguts. El segon aspecte, tambB relatiu a aquesta mesura, 6s que el
cotó, per estar dins la boca del subjecte mentres es presentava l'estimul incondicionat,
i essent presentat simultilneament, podria adquirir propietats d'estimul condicionat
que interferisin amb les de l'estimul condicionat prbpiament dit (el lium de color / tb).
En relació al primer aspecte no hem fet res, encara que al segon experiment es
comenta una influkncia sumament interessant de l'interacció entre experimentador i
subjecte. Quant al segon aspecte, la fase I11 de l'esquerna que hi ha abans, la vam dividir en dues parts: una a on es presentava el cotó (estímul condicionat hipotktic) i el
llum, i una en la que nom6s es presentava cotó.
Les diferencies que poguessim trobar a la resposta condicionada en les dues situacions ens aportaria informació sobre les possibles funcions d'estimul condicionat
del cotó.

PROCEDIMENT GENERAL COMU A TOTS ELS EXPERIMENTS INICIALS
Els experiments varen ser realitzats per tres experimentadores que cada una d'elles
tenia una funció prbpia. El subjecte era rebut per les tres, i li donaven les següents instruccions: "Sa prova no ser$ molt llarga, no te posis njrviós, nom& te posarem un
cotó i un caramel dins la boca i ja tYanir6diguent el que hagis de fer". Se li deia que
s'assegués. En aquest moment cada experimentadora se posava al seu lloc i comenCava la prova. Una estava en contacte directe amb el sujecte posant-li i llevant-li el
cotó i el caramel, aixi com donant-li les oportunes instruccions. Les altres dues experimentadores estaven colocades darrera el subjecte; una pesava el cotó mesurant aixi
la resposta de salivació desprks de cada assaig, i l'altra controlava el temps i presentava i'estimul condicionat. Quan comenqava la prova una experimentadora presenta-

va I'EC, i al cap de S segons avisava a l'aitra per que pods el cotó dins la boca del subjecte i deia: "Obri la boca; aiqa la llengua...ja la pots tancar". Després d'haber passat
el temps de l'assaig, se li treia el cotó i era duit a la tercera experimentadora qui el
pesava i anotava, a continuació, el pes obtingut a una fitxa. A cada assaig es repetia
el mateix procés.
La fitxa registre de dades era la de la figura 1:

Figura 1
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Ja que no varem poder disposar de material de precisió varem utilitzar material de
tipus casoll, possibilitant-nos en primer lloc dur a terme el procés de condicionament,
i en segon lloc oferir una funcionalitat didiictica, ja que, possibiliten realitzar l'experiment a un aula (fora del labeatori).
Els aparells utilitzats varen esser els següents:

-Llum: bombeta de color de 60 w a corrent de 220 v.
-Umpara d'escriptori de color vermell.
-Audibmetre (utilitzat en els darrers experiments).
-Mesura: Bolla de cotó "Cb" de 350 mg.
-Aparells de mesura: balances romanes, utilitzades anys abans per un joier.
-Reiiotge de cuina o cronbmetre.
-Pinces de laboratori.

Pesos de mesura:
110 mg.
150 mg.
230 mg.
255 mg.
350 mg.
420 mg.

1 Seruple

1.350 mg.

2 Seruple

2.600 mg.

PRIMER EXPERIMENT
A més dels objectius generals que ja hem esmentat, aquest experiment pretenia
mesurar la resposta de salivació en tres situacions diferents: davant l'estimul "cotó",
davant I'EC i davant I'EI. Més concretament, es tractava de contrastar la hipbtesi de
que el cotó podia adquirir funció CEC.
Subjecte : Sexe femení
Edat: 2 1 anys
Temps sense menjar: 2 - 3 hores
No fumadora
Li agradaven els caramels "sugus" de taronja

Esquema de presentació d'estimuls:
1 cm= 10"

Durada de la sessió: 2 h. 46'.
Resultats:
107

Taula 1

.
Fase

Estirnuls

t &assaig

t entre
assaigs

t EC no d'assaigs R. mitja

I

EC1 = cotó

60"

120"

---

7

680 mg.

I1

EC 1 = cotó
EI = sugus

60''

1 2 0 ~ ~---

13

2.500 mg.

111

EC1 = cotó

60"

120"

---

8

986 mg.

N

EC1 = cotó
EC2 = llum

60"

120"

---

8

910 mg.

V

EC1 = cotó
EI = sugus
EC2 = llum

60"

120"

30"

8

2.060 mg.

VI

EC2= llum
EC 1 = cotó

60"

120"

30"

6

1.150 mg.

Conclusions:
Amb aquesta prova hem observat que tal com pensavem el cotó adquireix qualitats condicionants, ja que, fa augmentar la tasa de salivació una vegada aparellat amb
l'EI (caramel), d'acord amb el que s'observa a la fase 111de la taula I.
A partir d'aquests resultats varem establir provisionalment un criteri que ens permetes dicidir si s'hauria produit condicionament o no. Els llibres solen remarcar la
gran similitut trobada entre les respostes condicionades i les respostes incondicionades.
Degut a les peculiaritats de la resposta que estudiavem i a la precarietat dels instruments, vam pensar que el criteri no hauria de ser molt exigent (p. ex. que la magnitud
de la RC fos igual o nom& 100 mg. inferior a la de la RI). Havia de ser, perb, suficient
per a eliminar la possibilitat?de una variació natural d'aquella magnitud, que es podria
confondre amb una RC real.
Vam examinar la magnitud de la resposta donada abans de l'aparellament de
l'EC i I'EI: La magnitud mitja pels set assaigs era de 680 mg., i havia oscil.lat dins es
límits de 760 (milxim) i 570 (mínim). Es a dir, variava en quasi 100 mg. d'un assaig
a un altra, i, per tant, una variació d'aquesta magnitud no podia considerar-se demostrativa de RC: Havia de ser mis gran. Vam pensar que 300 mg. era un criteri adequat,
i el que vam adoptar provisionalment, en el sentit de que I'anAlisi de les dades que ens
proporcionassin altres subjectes el podria fer canviar en qualsevol moment.

Degut a la petita magnitud de la RC en aquest primer experiment, vam dicidir
augmentar el temps de presentació de I'EC, de 10 a 15", i reduir de 10 a 5" el temps
entre presentacions de I'EC.
Finalment, les sis fases van quedar reduides a tres en els experiments següents, degut a que ja haviem vist els efectes del cotó com EC,
Fase I: Adaptació a I'EC .
Aquí tractam de controlar els efectes tant del cotó com de I'EC en la resposta
de salivació, per poder comparar els resultats que s'obtendrh a la fase 111.
Fase 11: Condicionament.
Fase 111: Prova.
Determinar el nombre d'assaigs a cada fase era inicialment un problema empíric. Com es veu a la taula 1, la fase I va tenir-ne 5. Aquest nombre venia determinat
pel criteri d'estabilització següent: Direm que la resposta s'ha estabilitzat quan la difer6ncia entre la magnitud malxima i la mínima de les obtingudes en sis assaigs no superi 400 mg. En cas de no estabilitzar-se,la fase I s'alargad a deu assaigs. I si tampoc
s'aconsegueix en deu assaigs, s'aturad l'experiment.

SEGON EXPERIMENT
L'objectiu era veure si el temps mks llarg de presentació de I'EC poduia un millor
condicionament.
Subjecte: Sexe femení
Edat: 21 anys
Temps sense menjar: 2 3 hores
Fumadora
Li agraden els caramels "sugus" de taronja

-

Esquema de presentació d'estímuls:

Cotó

1

1

,

Duradade la sessió: 2 h. 54'.
Resultats: veure taula 2.
Conclusions:
Un comentari que s'hade fer 6s que a la fase I1 (condicionament) hem vist la necessitat de una informació verbal per clarifncar al subjecte experimental el que havia
de fer durant cada un dels quinze assaigs.
En el primer assaig el subjecte no va rebre cap informació i varem observar que la
tasa de salivació no va augmentar respecte a la fase I.

Taula 2

EC = iium
111

-----

30"
60"

cotó
IIb

EC = Hum
EI = sugus

60"

EC = iium

III~

-- -- - -cotó

45"

120"

45"

671 mg.

---60"

4

1.186 mg.

5

30"

60"

3

------------------------ --5
670 mg.

45"

------

641 mg.

3

*

Aixb ens va fer pensar que era necessari dir al subjecte que xuphs el caramel, ja
que el mantenia dins la boca sense mourer-10. Per tant en el segon assaig se li va dir:
"Ara pots xupar si vols"; aquí la taxa de salivació va passar a 2.700 mg., 6s a dir, se
va incrementar en 2 .O00 mg.
Fins a l'assaig 9 no varem tornar dir res, posavem el caramel dins la boca ja que
creiem que el subjecte, amb la primera informació, sabia que havia de xupar; varem veure que les nostres suposicions no eren certes, la taxa de salivació va disminuir fins a 650 mg.; davant aquest fet varem donar-li, de nou, informació: "Ara pots
xupar el caramel si vols" i es va notar un considerable augment (1.920 mg), aixb ens
va confumar la necessitat de donar instruccionsverbals abans de comenqar cada assaig.
Assaig 10: "Pots tomar xupar el caramel, si vols, perb no el mesclis amb el cotó". Amb aquesta frase desconcertarem al subjecte, 6s a dir, no va sebre qu6 fer i la
seva resposta va disminuir.
Per aixb, a partir de l'assaig 11, i a ca& un dels assaigs següents li varem dir:
'Xupa el caramel sense medclar-10 amb el cotó". Des d'aquest moment hi va haver
una major estabilització en la resposta de salivació.
La conclusió és que es precís que el subjecte rebi una informació verbal a cada
assaig (aquest detall mos havia passat per alt, ja que el subjecte anterior era una prbpia experimentadora i sabia el que havia de fer); per tant, no basta una simple informació sinó que ha de ser expressada de forma imperativa. ,
Per tal d'igualar al mAxim les condicions per tots els subjectes, a partir d'aquest
experiment introduirem l'instrucció verbal "Xupa el caramel sense mesclar-10 amb el
cotó" a tots els assaigs de les fases 11.

Tambd hem de dir que a la fase I11 introduirem un canvi: Reduirem el temps entre assaigs a 30" degut a que no disposavem de temps. Perb ai veure que la magnitud
de la tebrica RC era molt petita (vegeu taula 2) vam tomar fer la fase 11, i se va produir la mateixa taxa de salivació que en els darrers cinc assaigs de la fase 11. Per aixb
varem passar de nou a la fase I11 b). Perb aquella magnitud no va augmentar.
Un problema important era que l'experiment resultava molt llarg (aixb ja s'havia
notat a l'anterior). Aquest problema ens du al tercer experiment.

TERCER EXPERIMENT
Per tal de reduir la durada de la sessió experimental, haviem de saber si el temps
que durava cada assaig influia en la magnitud de la resposta. Amb altres paraules, la
pregunta era: la quantitat de saliva es relacionava amb el temps de presentació dels
est ímuls?
Vam decidir provar tres temps diferents amb un sol subjecte: 30", 65" i 95".
Si la salivació era independent d'aquest temps, podriem utiiitzar el mds curt i així
la durada total de l'experiment es reduiria.
Per cada una de les tres proves es van realitzar les fases I (EC) i I1 (EC + EI).
Subjecte: Sexe femení
Edat: 18 anys
Temps sense menjar: 2 hores
No fumadora
Li agradaven els caramels "sugus" de taronja
Esquema de presentació dels estímuls:
Prova A (30"):

I

Cotó

1

EC

Prova B (65"):

Prova C (95"):
EI

I

Cotó

I

1

Durada de la sessió: Prova A, 60'
Prova B, 70'
Prova C, 80'
Resuitats: vegeu taula 3.

Conclusions:
A partir d'aquests resultats podem a f m a r que la magnitud de la resposta no varia proporcionalment a la durada de l'assaig (6s a dir, que a doble temps d'assaig no
correspon, ni de bon tros, doble salivació). Per tant, i d'acord amb el plantejament
inicial decidim adoptar el temps mds curt (30") en els propers experiments.
Val la pena ressaltar el caire de pdntesi que t6 aquest experiment: Diríem que
6s una d'aquelles desviacions que s'han de fer en qualsevol investigació per a aclarir
un problema que es presenta inesperadament.
En els propers experiments es rep&n l'objectiu d'arribar a obtenir una resposta
condicionada.
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t
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t entre
assaigs
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NO Assaig

R. Mitja

FASE I

EC = llum

30"

150"

30"

6

1.479 mg.

FASE I1

EC = llum
EI=Sugus

30"

150"

30"

6

1.923mg.

Estímul

t

t EC

IV Assaig

d'assaig

t entre
assaigs

PROVAA)

4

PROVA B)

.

R. Mitja

FASE I

EC = ilum

65"

150"

45"

6

1.626 mg.

FASE I1

EI=Sugus
EC = lluw

65"

150"

45"

6

1.826 mg.

Estímul

t
d'assaig

t entre
assaigs

t EC

IV Assaig

R. Mitja

FASE I

EC = llum

90''

150"

6(?"

6

1.785 mg.

FASE I1

EC = llum
EI=Sugus

90"

150"

60"

6

1.640 mg.

PROVA C)

Taula 4

EC = llum
35"

I11

150"

30"
---

---

3

Cotó

30"
Cotó

3

120"

---

560
-e-

663

612 mg.

-

---

----

1O

466 mg.

EXPERIMENTS 4,s i 6
Els resultats d'aquests tres experiments (v. taula 4) mostren una resposta condicionada de molt petita magnitud. El més important, 6s que amb aquests resultats i consultant l'obra de Tarpy (1977, p. 42) decidim reduir el temps d'interval de 150"
(experiment 6,120") a 30".
A partir d'aquí homogeneitzam les variables dels subjectes i seguim amb el model
fins ara utilitzat.
La realització d'aquests experiments inicials va proporcionar els coneixements i
la pdctica que, com objectiu diddctic, tenia l'experihncia: entendre es procés de condicionament, familiaritzar-se amb el control de variables, la seva mesura, aprendre
a observar, fer grifiques i taules de resultats, extreure conclusions, etc.
Perb a m6s d'aquest objectiu diddctic hi havia el d'obtenir una resposta condicionada de salivació. Els experiments inicials, malgrat haver variat molts factors, no havien donat evidencia de condicionament (a part del primer, en el qual el subjecte era
una experimentadora que sabia perfectament l'objectiu del procediment seguit: a les
conclusions ferem un comentari detallat d'aquest fet).
Amb la idea ja centrada en aquest objectiu vam unificar els criteris d'elecció dels
subjectes i l'esquema de presentació dels estimuls:
Els subjectes havien de tenir les següents característiques:
Edat: entre vint i vint-i-dos anys.
Sexe femení
Temps des de la darrera menjada: dues a tres hores
No fumadora
Li agraden els caramels "sugus" de taronja.
L'esquema de presentació d'estímuls era:

Cotó
1 cm: 10"
La Fase I era de presentació de l'EC en sis assaigs. La Fase I1 era d'aparellament
de l'EC i TE1 en vint assaigs (que, en alguns casos, se va allargar a 30,40 o 80 assaigs
en funció dels resultats d'ederiments anteriors, pensant que a mt?sassaigs obtindriem
mes RC; a les taules de resultats s'expecifiquen el nombre d'assaigs per cada subjecte).
La Fase I11 se divideix en tres subapartats que consten de cinc assaigs cada un. En el
primer i el tercer nom& presentam el cotó mentres que en el segon apareix tambt?
l'EC. La finalitat d'aquesta fase es comprovar si 6s realment TEC que provoca l'augment de la taxa de salivació (RC).
Els cinc primers experiments van tenir un llum vermell de 60 w com a EC i se van
realitzar a un apartament amb la distribució que mostra la figura 3. Els resultats
e s t b a la taula 5 .

EC = llum vermell

Mes. = coto 350 mg.
a)

No Assaig = 10

567 mg.

727 mg.

757 mg.

834 mg.

639 mg.

c)

----

FASE 111

-

EC4lum vermell
715 mg.

b)

802 mg.

691 mg.

862 mg.

871 mg.

No Assaigs = 5

Durada de la sessió: 55'

md

T

3

E5 rArY TE*/A

F'

1:

Q

A = Subjecte experimental.

}

Experimentadores

3

8

Característiquesde i'habitació:

$

- Superfície 20 m2

L

- Llum ambient:

mitja foscor

Conclusions d'aquests cinc experiments:
Una vegada realitzats ens hem de plantejar si els objectius s'han aconseguit. Analitzant les taules de resultats podem dir que s'ha produit un petit condicionament:
Increment de la taxa de salivació entre la Fase I i 111 b) de 100 a 300 mg. Aquí hem
de puntualitzar que en els dos darrers subjectes la diferencia entre aquestes fases supera els 300 mg., encara que amb molt poca diferhcia (3 11 i 418 mg.); aquesta RC no
ens permet concloure que hem produi't condicionament ja que la magnitud de la RC
6s molt inferior a la de la RI.
L'increment aquí observat se produeix tant amb el cotó com amb I'EC. Per
aquest motiu creiem convenient canviar l'EC de i'experiment, Única variable mktinguda constant ai llarg de tota l'experidncia, per tai d'ambar a i'objectiu d'aconseguir
una RC similar a la RI produi'da per l'EI. Així escollirem com EC un to que el subjecte escoltad mitjanqant uns auriculars i que, per tant, no po&A evitar; intentarn mantenir l'atenció del subjecte cap a l'EC durant tot el procds experimental.
Vam modificar el temps de presentació de l'EC: de 30" a 20", deixant tots els
altres factors iguals. Els resultats dels tres experiments realitzats amb to estim recoilits a la taula 6. Aquests experiments es van realitzar al laboratori de Pedagogia.
Taula 6
CARME

CATALINA
sb = 3.000

FASE I:

MARGALIDA

60 sb = 3.000 -60 sb = 2.000 -85

EC = sb
No Assatjos = 6

550 mg.

886 mg.

433 mg.

1.O63 mg.

2.283 mg.

1.809 mg.

648 mg.

1.048 mg.

743 mg.

630 mg.

1.O75 mg.

698 mg.

FASE I1 :
EC = sb EI = sugus
No Assatjos = 20
a) i C)

FASE 111
b)
I

Durada de la sessió: 40'.
Conclusions d'aquests tres experiments:
Els resultats obtinguts amb aquest nou canvi mos confmen les dades anteriors,
6s a dir, tant l'utilització d'un estimul visual com d'un,auditiu en funció d'ECs produeix els mateixos efectes: S'observa un increment de la taxa de salivació a la Fase 111
respecte a la Fase I d'uns 200-300 mg., aixb no cumpleix el criteri que s'ha especificat anteriorment per poder afnmar que hi ha condicionament. Comparant la RC dels

subapartats a), b) i c) de la Fase I11 resulta arriscat a f i que PEC 6s el responsable
de la RC, ja que el cotó sembla provocar una resposta de salivaci6 igual i en alguns casos m6s gran que el to (v. casos de Catalina i Margalida).
Com es pot veure a la taula de resultats, en el tercer subjecte varem canviar les
característiques del to passant de 3.000 a 2.000 Hz.i de 60 a 85 db., per fer-10 mds
audible.
Una variable que aparentment 6s fonamental en tot procés de condicionament
cklssic 4s el nombre d'aparellaments d'EC i EI (nombre que equival al nombre d'assaigs
a la Fase I1 de la nostra investigació). En tots els experiment. anteriors el nombre
d'assaigs havia estat de vint i nom& un de quaranta: Aquest nombre podia ser insuficient i aquest podria ser el motiu de que no obtinguessirn RC. Per tant vam decidir
realitzar un experiment amb el mateix diseny que els tres anteriors perb amb 80
aparellaments.
Utilitzam un sol subjecte durant cinc sessions. En les quatre primeres es fan vint
aparellaments a cada una i a la quinta realitzam la Fase I11 sense aparellaments. Cada
sessió se va fer en un dia diferent. Els resultats d'aquest experiment e s t h a la taula 7.

Taula 7
FRANCESCA
FASE I:
EC = sb (2000 Hz-85)
Mesura = cotó 350 mg.
No Assatjos = 6
T d'assaig = 35"
TEC = 20" (5" D)
T entre assaigs = 30"

760 mg.

Sesió 1

Sesió 2

Sesió 3

Sesió 4

EC = sb
EI = "sugus" taronja.
Mesura = cotó 350 mg.
No Assatjos = 80
1S57 mg.
T d'assaig = 35"
T EC = 20" (5" demora)
T entre assaigs = 30"

1.283 mg.

1.282 mg.

1.274 mg.

FASE 11:

a) i c)

590 mg.

FASE I11
b)

609 mg.

Conclusions d'aquest experiment:
Resulta sorprenent que havent ampliat el nombre d'aparellaments no nom& no
hi hagi indici de RC sino que la taxa de salivació a la Fase I11 sigui inferior a la de la
Fase I. Si tenim en compte que a diferencia de tots els experiments anteriors la Fase I11 no es realitza a continuació de la Fase I1 sino que es fa un altre dia la disminució observada suggereix una qüestió inquietant: Podria ser que els augments de salivació observats anteriorment fosin deguts a particules de caramel que encara esan dins
la boca del subjecte quan s'inicia la Fase 111, i en aquest cas es tractaria de RI de petita magnitud en consonhcia amb la magnitud tambd mds petita dels hipotetics EI
(les partícules de caramel). De totes maneres el fet que en aquest experiment la taxa
de salivació a la Fase I11 estigui per davall de la de la Fase I se podria explicar en termes d'extinció o oblid, que no s'hauria produit en els experiments anteriors perque
no es va deixar passar temps entre els aparellaments i la Fase 111.
Aquestes dues hipbtesis alternatives requeririen una contrastaci6: Allargar progressivament l'interval entre la Fase I1 i I11 i observar les variacions en la resposta de
salivació. Aquesta contrastació no s'ha pogut realitzar per diversos motius perb queda plantejada de cara a treballs posteriors.
Un experiment dins classe :
En la línea de les consideracions que hem fet al comenqar aquest article, i amb
una perspectiva didictica semblava interessant poder fer una demostració de condicionament clhssic a una aula: Per aixb haviem d'aconseguir que no tenguds una durada
excesivament llarga i que no necessitiis aparells o material molt sofsticat.
Revisant tots els experiments que s'han exposat fins ara, i encara que no se pugui
afirmar que s'ha arribat a condicionar la resposta, vam realitzar un experiment de vint
aparellaments prenent com a subjecte experimental una alumna del públic. Aixd permetria veure tot el procés, les tres fases, amb tots els detalls relatius a la presentació
d'estímuls i medició de les respostes.
Els resultats d'aquest experiment estan a la taula 8.
Tauh 8

FASE I:
EC = sb.
No Assaigs = 6
FASE 11: c'
EI = "sugus"
EC = sb
No Assaigs = 20

CONCLUSIONS GENERALS
L'objectiu general d'aquesta investigació era arriiar, rnitjanqant un procés experimental, a aconseguir una resposta condicionada de salivació en humans. Per poder-se
cumpiir aquest objectiu hem anat variant diferents factors: L'EC, que en un principi
era de tipus visual va ser canviat per un EC de caricter auditiu; el temps, tant de duració de i'assaig, com de la presentaci6 de rEC, com del interval entre assaigs; i, el nombre d'assaigs de les diferentes fases experimentals. Tots aquests canvis estaven enfocats cap a un mateix fi: aconseguir l'objectiu inicial amb un determinat procés experimental que anavem moldejant. Perb despr6s de tots els canvis mencionats hem pogut observar que no s'ha produit un condicionament, encara que, en alguns casos s'hagi arribat a una taxa de salivació dins els límits establits en un principi (augment
de 300 mg de la Fase I11 respecte a la Fase I), perb aquests resultats són poc significatius en el conjunt de la investigació.
Perb en un inici tamb6 mos haviem plantejat un altre objectiu de caricter didictic: Dissenyar un procés experimental senzill que pop6s dur-se a terme dins una aula
qualsevol i en un temps no molt llarg; aquesta finalitat, si que podem concluir dient
que, es va curnplir, ja que al fmalitzar la investigació varem realitzar el procés a dins
l'aula 14 de la facultat de Filosofia i Lletres contant amb un públic.
Dins aquestes conclusions generals s'haurien de remarcar els resultats obtinguts
en el primer experiment, el qual mos presentava un increment de la taxa de salivació,
a la darrera fase, de 470 mg. Aquest increment mos podria dur a afirmar que s'havia
produit un condicionament; perb aquest augment no es va tomar donar, en els propers
experiments, fins als dos darrers subjectes del grup homogeni de cinc que hem presentat. Aquests resultats mos dugueren a pensar, en un principi, que la taxa de salivació
a la resposta condicionada podia dependre del coneixement que pogu6s tenir el subjecte sobre el tema; perd tot aixb es quedi amb una hipbtesi, la qual podria donar
opció a una nova investigació en dos tipus de subjectes: uns que coneguin el tema i
uns altres que no el coneguin.
Tamb6 cal mencionar que al finalitzar la present investigació varem dur a terme
aquest mateix procés experimental amb tres infants de edats entre vuit i nou anys,
ja que mos varem plantejar la qüestió de si influia o no la variable edat del subjecte
en l'experimentació; perb les dades obtingudes no fa falta anotar-se,ja que no canvien
en 10 m6s mínim de les exposades anteriorment. De totes maneres es tracta d'un kea
d'estudi que mereix altres investigacions m6s concretes i profundes.
En base a tot aixb, la principal conclusió en relaci6 a l'objectiu d'aconseguir la
resposta de salivació en humans, 6s la sorprenent dificultat per assolir-ho. El paradigma paulovii 6s un dels m6s sblidament establerts en el camp de la psicologia i de les
teories de l'aprenentatge, i aixb sovint fa pensar que el condicionament 6s f i d d'obtenir. No pretenem, evidentment, qüestionar aquell paradigma: Aportam, perb, dades suficients per a fer reflexionar seriosament damunt la gran complexitat d'un paradigma aparentment simple. Cal dir, de totes maneres, que l'us d'esümuls físicssensorials amb humans podria no ser "pertinent", i una via atractiva de cara a nous
treballs pot ser la d'utilitzar esümuls socials en contes dels que hem emprat aquí.
Finalment, hem de dedicar unes paraules a l'objectiu diactic formatiu de l'ex-

perihcia: Hem pogut veure, amb la pdctica real, quin Bs el vertader procés pel qual
s'arnien a formular unes conclusions dins un determinat marc tebric. A partir de
la reflexió "a posterior" damunt uns fets concrets (obtinguts en el t r e b d de laboratoni) 6s quan elaboram un informe estructurat segons un esquema formal. No hem
seguit un procds lbgic, predeterminat, sino que hem anat canviant variables i nom&
el raonament damunt aquests fets, obtinguts empíricament, ens permet la formació de criteris científics i així avanpr (encara que modestament) dins una de les primeres teories que explicaren els procesos #aprenentatge.
La investigació científica, per tant, no 6s mecinica ni tant planificada o inflexible com se podria pensar. Es, per damunt de tot, imaginativa. A la imaginació d'altres estudiants quedan, doncs, obertes línies i sugger6ncies de reserca que tendrhn en
aquest t r e b d un punt de partida.
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