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COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA
Específiques:
1. Coneixement de les estructures dels diversos tipus de materials, així com de les tècniques de caracterització i anàlisi dels materials.
2. Coneixement del comportament mecànic, electrònic, químic i biològic dels materials, i capacitat per la seva aplicació en el disseny,
càlcul i modelització dels aspectes d'elements, components i equips.
Transversals:
3. COMUNICACIÓ EFICAÇ ORAL I ESCRITA: Comunicar-se de forma oral i escrita amb altres persones sobre els resultats de
l'aprenentatge, de l'elaboració del pensament i de la presa de decisions; participar en debats sobre temes de la pròpia especialitat.

METODOLOGIES DOCENTS
-

Classes expositives i participatives.
Conferències convidades.
Pràctiques de laboratori.
Qüestionaris online.
Aprenentatge cooperatiu: treball en grup.

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA
Al finalitzar l'assignatura, l'estudiant ha de ser capaç de:
- Descriure els materials naturals, o materials biològics, incloent tant els teixits vegetals com animals des de la perspectiva de la seva
composició, estructura i propietats.
- Reconèixer l'interès que tenen aquests materials des del punt de vista d'optimització i eficiència de les tècniques de processament i
disseny, i les aportacions de l'enfoc biomimètic en el disseny i processament de materials avançats.
- Descriure els diferents tipus de biomaterials utilitzats en aplicacions mèdiques, per a substitució i/o regeneració de teixits, amb
finalitats terapèutiques o de diagnòstic.
- Identificar les característiques més rellevants i els mecanismes d'interacció entre el biomaterial i l'organisme receptor.
- Identificar i descriure les tècniques que permeten avaluar la biocompatibilitat dels materials.
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HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT
Tipus

Hores

Percentatge

Hores grup petit

15,0

10.00

Hores activitats dirigides

90,0

60.00

Hores grup gran

45,0

30.00

Dedicació total: 150 h

CONTINGUTS
Part 1: Materials Naturals
Descripció:
RELACIÓ ESTRUCTURA-PROPIETATS EN ELS MATERIALS NATURALS
Definició i relevancia dels materials naturals. Estructura jeràrquica. Disseny i funció. Multifuncionalitat i optimització del disseny.
Enfoc biomimètic. El nàcar i la seda.
MATERIALS COMPOSTOS NATURALS. TEIXITS BIOLÒGICS VEGETALS: LA FUSTA
Composició i estructura. La fusta i l'aigua. Propietats físiques de la fusta. Propietats mecàniques de la fusta. Durabilitat de la
fusta.
MATERIALS COMPOSTOS NATURALS: TEIXITS BIOLÒGICS ANIMALS
Cèl.lules i matriu extracel.lular. Classificació dels teixits animals. Teixits tous: tendons, lligaments i cartílag. Músculs. Vasos
sanguinis. Constitució, estructura i propietats. Teixits durs: l'os i les dents. Constitució, estructura i propietats.
Objectius específics:
Al finalitzar aquesta part l'estudiant ha d'estar en condicions de:
- Descriure la composició, estructura i propietats dels materials naturals més importants, concretament dels principals teixits
vegetals i animals.
- Identificar les aportacions de l'enfoc biomimètic en el disseny de materials avançats.
Activitats vinculades:
Assistència a classes magistrals participatives
Pràctiques de laboratori
Aprenentatge autònom
Competències relacionades:
CEM1. Coneixement de les estructures dels diversos tipus de materials, així com de les tècniques de caracterització i anàlisi dels
materials.
CEM2. Coneixement del comportament mecànic, electrònic, químic i biològic dels materials, i capacitat per la seva aplicació en el
disseny, càlcul i modelització dels aspectes d'elements, components i equips.
04 COE. COMUNICACIÓ EFICAÇ ORAL I ESCRITA: Comunicar-se de forma oral i escrita amb altres persones sobre els resultats de
l'aprenentatge, de l'elaboració del pensament i de la presa de decisions; participar en debats sobre temes de la pròpia
especialitat.
Dedicació: 40h
Grup gran/Teoria: 13h
Grup petit/Laboratori: 3h
Aprenentatge autònom: 24h
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Part 2: Biomaterials
Descripció:
MATERIALS UTILITZATS EN APLICACIONS MÈDIQUES
Definició de biomaterial. Perspectiva històrica. Classificació dels biomaterials. Materials metàl.lics: acers inoxidables, aliatges base
cobalt, aliatges base titani, aliatges amb memòria de forma. Materials polimèrics: polímers estables i polímers biodegradables.
Biomaterials tèxtils. Mecanismes de degradació. Materials ceràmics: ceràmiques inerts, bioactives i reabsorbibles. Ceràmiques de
fosfats de calci. Materials composts.
INTERACCIONS BIOMATERIAL-ORGANISME RECEPTOR
Resposta biològica de l'organisme receptor als biomaterials. Degradació del biomaterial en l'ambient biològic. Concepte de
biocompatibilitat. Assaigs per avaluar la biocompatibilitat: in vitro i in vivo
Objectius específics:
Al acabar aquesta part l'estudiant ha d'estar en condicions de:
- Identificar les característiques comunes i els trets diferencials dels diferents tipus de materials utilitzats en medicina.
- Descriure els principis bàsics de la biocompatibilitat dels materials per a aplicacions mèdiques.
- Formular els criteris fonamentals que han de complir-se per que un material pugui implantar-se.
- Reconeixer els principis biològics que afecten a les interaccions de l'organisme receptor amb els biomaterials (resposta de
l'organisme receptor) i relacionar-los amb el comportament en servei dels biomaterial(resposta/degradació dels biomaterials).
Activitats vinculades:
Assistència a classes magistrals participatives
Pràctiques de laboratori
Aprenentatge autònom
Competències relacionades:
CEM1. Coneixement de les estructures dels diversos tipus de materials, així com de les tècniques de caracterització i anàlisi dels
materials.
CEM2. Coneixement del comportament mecànic, electrònic, químic i biològic dels materials, i capacitat per la seva aplicació en el
disseny, càlcul i modelització dels aspectes d'elements, components i equips.
04 COE. COMUNICACIÓ EFICAÇ ORAL I ESCRITA: Comunicar-se de forma oral i escrita amb altres persones sobre els resultats de
l'aprenentatge, de l'elaboració del pensament i de la presa de decisions; participar en debats sobre temes de la pròpia
especialitat.
Dedicació: 47h 30m
Grup gran/Teoria: 13h
Grup petit/Laboratori: 6h
Aprenentatge autònom: 28h 30m
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Part 3: Aplicacions dels biomaterials
Descripció:
UTILITZACIÓ DELS BIOMATERIALS EN IMPLANTS I DISPOSITIUS MÈDICS
Aplicacions en cirurgia ortopèdica i traumatologia. Aplicacions en Odontologia. Aplicacions en Cirurgia digestiva. Aplicacions en
cirurgia cardiovascular. Aplicacions en dispositius per a la dispensació controlada de fàrmacs. Aplicacions tòpiques. Aplicacions en
Enginyeria de teixits.
Objectius específics:
Al final d'aquesta part l'alumne ha de ser capaç de:
- Reconèixer els materials més adequats per a el disseny de dispositius i implants biomèdics
Activitats vinculades:
- Assistència a conferències magistrals participatives
- Realització d'un treball en grup
Competències relacionades:
CEM1. Coneixement de les estructures dels diversos tipus de materials, així com de les tècniques de caracterització i anàlisi dels
materials.
CEM2. Coneixement del comportament mecànic, electrònic, químic i biològic dels materials, i capacitat per la seva aplicació en el
disseny, càlcul i modelització dels aspectes d'elements, components i equips.
04 COE. COMUNICACIÓ EFICAÇ ORAL I ESCRITA: Comunicar-se de forma oral i escrita amb altres persones sobre els resultats de
l'aprenentatge, de l'elaboració del pensament i de la presa de decisions; participar en debats sobre temes de la pròpia
especialitat.
Dedicació: 25h
Grup gran/Teoria: 10h
Aprenentatge autònom: 15h
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ACTIVITATS
CLASSE MAGISTRAL PARTICIPATIVA
Descripció:
Classes amb combinació de classes magistrals amb suport de powerpoint i participació dels alumnes
Objectius específics:
Despres d'assstir a les classes l'alumne haura de ser capaç d'identificar els aspectes fonamentals i els punts més rellevants de
l'estructura, disseny i propietats dels materials naturals i biomaterials
Material:
Presentacions disponibles al campus virtual
Lliurament:
Assistència a classe
Questionaris presencials i/o online
Exàmens
Dossier / llibreta de pràctiques
Competències relacionades:
CEM1. Coneixement de les estructures dels diversos tipus de materials, així com de les tècniques de caracterització i anàlisi dels
materials.
CEM2. Coneixement del comportament mecànic, electrònic, químic i biològic dels materials, i capacitat per la seva aplicació en el
disseny, càlcul i modelització dels aspectes d'elements, components i equips.
04 COE. COMUNICACIÓ EFICAÇ ORAL I ESCRITA: Comunicar-se de forma oral i escrita amb altres persones sobre els resultats de
l'aprenentatge, de l'elaboració del pensament i de la presa de decisions; participar en debats sobre temes de la pròpia
especialitat.
Dedicació: 65h
Grup gran/Teoria: 26h
Aprenentatge autònom: 39h

LAB PRACTICES
Descripció:
Realització de practiques experimentals sobre la caracterització de teixits animals i/o vegetals, i sobre la síntesi i caracterització
de biomaterials.
Objectius específics:
L'estudiant haurà de ser capaç de descriure i realitzar el procediment experimental dut a terme en la caracterització de materials
naturals i en la fabricació i caracterització dels biomaterials realitzats al laboratori.
Material:
Guions de pràctiques
Lliurament:
Llibreta de laboratori
Resolució de questionaris (presencials o on-line)
Competències relacionades:
CEM2. Coneixement del comportament mecànic, electrònic, químic i biològic dels materials, i capacitat per la seva aplicació en el
disseny, càlcul i modelització dels aspectes d'elements, components i equips.
CEM1. Coneixement de les estructures dels diversos tipus de materials, així com de les tècniques de caracterització i anàlisi dels
materials.
Dedicació: 13h 30m
Grup mitjà/Pràctiques: 9h
Aprenentatge autònom: 4h 30m
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INVITED LECTURES
Descripció:
The course includes three lectures of doctors and surgeons about clinical aspects of the use of biomaterials in different fields of
medicine.
Objectius específics:
The student will have to be able to identify the main requirements and restrictions of the use of biomaterials in specific clinical
applications.
Material:
Lliurament:
Competències relacionades:
CEM1. Coneixement de les estructures dels diversos tipus de materials, així com de les tècniques de caracterització i anàlisi dels
materials.
CEM2. Coneixement del comportament mecànic, electrònic, químic i biològic dels materials, i capacitat per la seva aplicació en el
disseny, càlcul i modelització dels aspectes d'elements, components i equips.
Dedicació: 6h
Grup gran/Teoria: 6h

MONITORED WORK
Descripció:
Realization of a monitored work in groups of 3-4 students about the material selection for an implant or biomedical device
Objectius específics:
The student has to be able to analyse the selection of the material for a specific application or implant, and to do a presentation
and oral defence of the conclusions obtained.
Material:
Guide notes to carry out the work
Lliurament:
PowerPoint Presentation and oral defence of the work
Competències relacionades:
CEM1. Coneixement de les estructures dels diversos tipus de materials, així com de les tècniques de caracterització i anàlisi dels
materials.
CEM2. Coneixement del comportament mecànic, electrònic, químic i biològic dels materials, i capacitat per la seva aplicació en el
disseny, càlcul i modelització dels aspectes d'elements, components i equips.
04 COE. COMUNICACIÓ EFICAÇ ORAL I ESCRITA: Comunicar-se de forma oral i escrita amb altres persones sobre els resultats de
l'aprenentatge, de l'elaboració del pensament i de la presa de decisions; participar en debats sobre temes de la pròpia
especialitat.
Dedicació: 28h
Grup gran/Teoria: 4h
Aprenentatge autònom: 24h

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ
Nota final = 0,5*examen final + 0,10*examen parcial + 0,10*tests d'avaluació continuada + 0,15*pràctiques laboratori +
0,15*treball en grup

Data: 08/04/2022

Pàgina: 6 / 7

NORMES PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES.
- Totes les activitats són obligatòries.
- Els tests y actividats d'avaluació continuada, es distribuiran al llarg del curs a mesura que es vagin tractant els diferents temes del
programa de l'asignatura i no s'avisaran previament.
- El treball de grup es presentarà oralment, amb l'ajuda d'una presentació en power point. L'avaluació es farà a partir d'aquesta
presentació oral.
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