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IDEA INICIAL 

 Influeix el fet de viure solitàriament o en 

comunitat durant la primera etapa de la vida, 

en la personalitat dels ratolins, i així doncs, 

els que han viscut en un ambient solitari són 

més agressius que els que han viscut en un 

entorn social? I passa el mateix amb les 

femelles?  Són els mascles solitaris més 

valents que els socials? Els mascles 

solitaris, si es comporten d’una manera 

agressiva, es comportaran també de la 

mateixa forma amb les femelles? 

PROCÉS D’ELABORACIÓ 
 
La font més important que he consultat ha 

sigut a l’estabulari, tal informació m’ha sigut 

proporcionada per en Jordi Guinea; sobre el 

manteniment dels ratolins (Mus musculus), i 

característiques d’aquests que em podrien 

ser d’utilitat. Les activitats realitzades es 

basen en dues etapes, la primera, 

d’observació i manteniment dels ratolins que 

s’han mantingut separats; deu mascles i deu 

femelles, que han estat separats per sexes 

per evitar la reproducció. Cinc dels deu 

mascles, s’han criat solitàriament i els altres 

cinc s’han criat en una comunitat. El mateix 

procediment s’ha fet amb les femelles.  

La segona etapa comença quan els ratolins 

ja són madurs sexualment, i està basada en 

dos experiments. El primer, mesura el grau 

d’agressivitat, i el segon, el grau de covardia.  

Així doncs, en el primer experiment, he 

realitzat les interaccions que he cregut 

necessàries per obtindre els resultats; per 

resoldre les hipòtesis. En aquest experiment 

he utilitzat un full de dades o etograma per 

facilitar la comprensió i l’anotació del 

comportament dels ratolins. En aquell full de 

dades, hi ha comportaments que mostren 

que l’individu té agressivitat, o és social.  

 

 

 
El segon experiment, ha estat empleat en tots 

els ratolins d’una manera lineal. Tracta de 

mesurar el grau de covardia present en cada 

ratolí. He posat una gàbia, amb un nino amb la 

forma d’un toixó, de tal manera que he incitat 

als ratolins perquè es sentin amenaçats per un 

depredador, i acte seguit, he observat el seu 

comportament. He realitzat dues proves, una 

sense toixó i l’altre amb toixó, per observar si 

les diferències eren considerables. De cada 

prova, he realitzat les respectives rèpliques per 

verificar que no fos coincidència. Aquest 

experiment, ha durat com a màxim cinc minuts, 

que és el temps que tenen els ratolins per sortir 

del tub en el qual tenen la possibilitat d’amagar-

se. Com abans surtin, més valents seran, en 

canvi, si triguen molt en sortir, se’ls considerarà 

més covards. 

CONCLUSIONS 
 Els mascles solitaris han resultat més 

agressius que els socials (ja que aquests últims 

no han sigut gairebé agressius), però tot i així, 

no ho són tant amb les femelles com amb els 

mascles. Les femelles, en canvi, tant les 

solitàries com les socials (especialment socials) 

tenen un grau d’agressivitat molt baix, casi 

inexistent, tot i així, he observat que si actuen 

d’una manera agressiva, no és per res més que 

pel fet de tenir por i la possibilitat de posar 

defensa a aquesta.  

Els mascles solitaris, han resultat molt més 

valents que els socials (i amb una diferència 

considerable), ja que incloïes les femelles 

solitàries tenen un comportament més valent 

que els mascles socials. Si haguéssim de fer 

una escala, que anés de grau més gran a més 

petit de valentia, seria: mascles solitaris, 

femelles solitàries, mascles socials i femelles 

socials.  

 


