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REQUISITS

Coneixements del software estadístic R.
References:
-R: A self-learn tutorial. http://www.nceas.ucsb.edu/files/scicomp/Dloads/RProgramming/BestFirstRTutorial.pdf
-simpleR- Using R for Introductory Statistics: http://cran.r-project.org/doc/contrib/Verzani-SimpleR.pdf

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
5. CE-1. Capacitat per a dissenyar i gestionar la recollida d'informació, així com la codificació, manipulació, emmagatzematge i
tractament d'aquesta informació.
6. CE-2. Capacitat per a dominar la terminologia pròpia d'algun àmbit en el que sigui necessària l'aplicació de models i mètodes
estadístics o d'investigació operativa per a resoldre problemes reals.
7. CE-3. Capacitat per a formular, analitzar i validar models aplicables a problemes d'índole pràctica. Capacitat de seleccionar el
mètode i/o tècnica estadística o d'investigació operativa més adequada per aplicar aquest model a cada situació o problema concret.
8. CE-5. Capacitat per a formular i resoldre problemes reals de presa de decissions als diferents àmbits d'aplicació sabent triar el
mètode estadístic i l'algoritme d'optimització més adequat a cada ocasió.
9. CE-6. Capacitat per a fer servir el software més adequat per a realitzar els càlculs necessaris a la resolució d'un problema.
10. CE-9. Capacitat per a implementar algoritmes d'estadística i investigació operativa.

Transversals:
1. EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ: Conèixer i comprendre l'organització d'una empresa i les ciències que en regeixen l'activitat; tenir
capacitat per comprendre les regles laborals i les relacions entre la planificació, les estratègies industrials i comercials, la qualitat i el
benefici.

2. SOSTENIBILITAT I COMPROMÍS SOCIAL: Conèixer i comprendre la complexitat dels fenòmens econòmics i socials típics de la
societat del benestar; tenir capacitat per relacionar el benestar amb la globalització i la sostenibilitat; assolir habilitats per usar de
forma equilibrada i compatible la tècnica, la tecnologia, l'economia i la sostenibilitat.
3. TREBALL EN EQUIP: Ser capaç de treballar com a membre d'un equip interdisciplinari, ja sigui com un membre més o duent a
terme tasques de direcció, amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, tot
assumint compromisos considerant els recursos disponibles.

4. ÚS SOLVENT DELS RECURSOS D'INFORMACIÓ: Gestionar l'adquisició, l'estructuració, l'anàlisi i la visualització de dades i informació
de l'àmbit d'especialitat, i valorar de forma crítica els resultats d'aquesta gestió.
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METODOLOGIES DOCENTS

Sessions de teoria:
En les sessions de teoria el professor exposarà els problemes que s'aborden a cada tema i hi haurà un resum dels principals conceptes
i punts problemàtics de cada tema.
L'alumne haurà de completar l'explicació del professor amb consultes als textos de referència i materials complementaris.

Sessions de pràctiques:
Les sessions pràctiques es realitzaran amb l'ordinador i en elles s'il·lustrarà l'ús d'eines bioinformàtiques de cada tema per resoldre els
problemes plantejats.

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

En finalitzar l'assignatura l'estudiant ha de ser capaç de:

*Identificar el domini d'estudi de la bioinformàtica.
*Conèixer els grans grups de problemes que aborda la bioinformàtica.
*Estar familiaritzat amb els mètodes i models més usuals en bioinformàtica.

*Estar familiaritzat amb els components bàsics dels organismes.
*Comprendre els mecanismes de codificació i transmissió de la informàtica biològica.
*Conèixer els processos d'expressió gènica i la seva regulació.

*Conèixer l'existència i disponibilitat de diversos recursos d'informació bàsica (àcids nucleics, proteïnes, etc.) o més complexos
(patrons, genomes, etc.).
*Conèixer les principals eines per recuperar informació com SRS o Entrez.
*Saber accedir a aquests recursos i realitzar consultes per obtenir informació.

*Comprendre i diferenciar els diferents tipus de problemes relacionats amb l'alineament de seqüències: per parelles, múltiples i
recerques en bases de dades.
*Conèixer els algoritmes per alinear dues seqüències de forma òptima.
*Saber com realitzar i interpretar un alineament de dues seqüències.
*Comprendre el problema de l'alineament múltiple de seqüències (AMS).
*Saber com realitzar i interpretar un AMS.
*Saber com realitzar recerca de seqüències en bases de dades i com interpretar els resultats.

*Conèixer els principals mètodes per representar un AMS i comprendre les relacions (jeràrquiques) entre ells.
*Comprendre els components bàsics dels models de Markov i la seva aplicació en anàlisi de seqüències.
*Conèixer els components bàsics d'un model ocult de Markov i comprendre els seus avantatges i utilitzacions en problemes biològics.

*Comprendre el problema de la predicció de gens i les dificultats (splicing alternatiu, gens no codificants, etc.) que comporta la seva
solució completa.
*Conèixer els principals mètodes de predicció de gens.
*Saber utilitzar eines de predicció de gens i conèixer les seves limitacions bàsiques.
*Conèixer i saber utilitzar els navegadors de genomes.

*Conèixer l'enfocament de la biologia de sistemes com a contraposició a les aproximacions tradicionals.
*Conèixer el procés d'estudi basat en microarrays.
*Saber realitzar un anàlisi de microarrays en situacions senzilles.
*Conèixer els diferents tipus de xarxes biològiques.

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores grup gran 30,0 24.00

Hores grup petit 15,0 12.00

Hores aprenentatge autònom 80,0 64.00
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Dedicació total: 125 h

CONTINGUTS

1. Introducció a la Bioinformàtica.

2. Conceptes bàsics de Biologia Molecular.

3. Bases de dades biològiques: Conceptes, Tipus i Aplicacions.

4. Alineament de seqüències.

5. Models probabilístics de seqüències biològiques.

6. Predicció de gens i anotació de genomes.

7. Genòmica funcional i de sistemes.

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

L'avaluació es basarà en quatre components:
*Realització d'exercicis tipus test (1 o 2) de curta durada en hores de classe (25%)
*Participació a classe i realització dels exercicis proposats durant les pràctiques (25%)
*Presentació d'un o dos treballs proposats durant el curs (50%)

BIBLIOGRAFIA

Bàsica:
-  Lee,  Jae  K.  Statistical  Bioinformatics:  For  Biomedical  and  Life  Science  Researchers.  Wiley-Blackwell,  2010.  ISBN
978-0-471-69272-0.
- Atwood, T.K.; Parry-Smith, D.J. Introducción a la bioinformática. Madrid: Prentice-Hall, 2002. ISBN 8420535516.
- Claverie, J.M.; Notredame, C. Bioinformatics for dummies [en línia]. 2nd ed. New York: Wiley, 2007 [Consulta: 12/05/2020].
Disponible a: https://ebookcentral.proquest.com/lib/upcatalunya-ebooks/detail.action?docID=284504. ISBN 0764516965.

Complementària:
- Gibas, Cynthia; Jambeck, Per. Developing bioinformatics computer skills. Beijing [etc.]: O'Reilly, 2001. ISBN 1-56592-664-1.
- Lesk, Arthur M. Introduction to bioinformatics. 3rd ed. Oxford: Oxford University Press, cop. 2008. ISBN 9780199208043.
- Durbin, R. [et al.]. Biological sequence analysis : probabilistic models of proteins and nucleic acids [en línia]. Cambridge: Cambridge
U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 9 8  [ C o n s u l t a :  1 2 / 0 5 / 2 0 2 0 ] .  D i s p o n i b l e  a :
ht tps://ebookcentra l .proquest .com/ l ib/csuc-ebooks/deta i l .act ion?docID=320915.  ISBN  0521629713.
- Ewens, W. J.; Grant, G. R. Statistical methods in bioinformatics : an introduction. 2nd ed. New York: Springer, 2005. ISBN
0387400826.

https://ebookcentral.proquest.com/lib/upcatalunya-ebooks/detail.action?docID=284504
https://ebookcentral.proquest.com/lib/csuc-ebooks/detail.action?docID=320915
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- Kohane, I. S.; Kho, Alvin T.; Butte, Atul J. Microarrays for an integrative genomics. Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 2003.
ISBN 026211271X.
- Mount, David W. Bioinformatics: sequence and genome analysis. 2nd ed. New York: Cold Spring Harbor Laboratory Press, 2004.
ISBN 0879696877.

RECURSOS

Enllaç web:
- Llibres Electrònics. Online lectures in Bioinformatics
http://lectures.molgen.mpg.de/online_lectures.html />

The NCBI Bookshelf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/- Organismes i Institucions. The European Bioinformatics Institute
http://www.ebi.ac.uk/ />
The National Center for Biotechnology Information
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ />
Instituto Nacional de Bioinformática
http://www.inab.org/- Portals temàtics. BIOINFORMATICS.CA
http://bioinformatics.ca/ />
123Genomics
http://www.123genomics.com/- Revistes. Bioinformatics
http://bioinformatics.oxfordjournals.org/ />
Briefings in Bioinformatics
http://bib.oxfordjournals.org/ />
BMC Bioinformatics
http://www.biomedcentral.com/bmcbioinformatics/- Webs. Internationsal Society for Computational Biology (ISCB)
http://www.iscb.org/ />
Wiki of bioinformatics.org
h t t p : / / w w w . b i o i n f o r m a t i c s . o r g / w i k i / -  C u r s  d ' i n t r o d u c c i ó  a  l a  B i o i n f o r m à t i c a .
http://www.ub.edu/stat/docencia/Biologia/introbioinformatica/- Documents electrònics. Online Bioinformatics Tutorials
http://nihlibrary.nih.gov/Services/Bioinformatics/Pages/Biotutorials.aspx />
- Enciclopèdies i diccionaris. Bioinformática en la Wikipedia
http://es.wikipedia.org/wiki/Bioinformatica />

Altres recursos:
Apunts de Bioinformàtica, disponibles a la intranet o subministrats pel professor en pdf.

http://lectures.molgen.mpg.de/online_lectures.html
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/
http://www.ebi.ac.uk/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
http://www.inab.org/
http://bioinformatics.ca/
http://www.123genomics.com/
http://bioinformatics.oxfordjournals.org/
http://bib.oxfordjournals.org/
http://www.biomedcentral.com/bmcbioinformatics/
http://www.iscb.org/
http://www.bioinformatics.org/wiki/
http://www.ub.edu/stat/docencia/Biologia/introbioinformatica/
http://nihlibrary.nih.gov/Services/Bioinformatics/Pages/Biotutorials.aspx
http://es.wikipedia.org/wiki/Bioinformatica

