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COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA
Específiques:
2. Coneixements de les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal a l'enginyeria.
Transversals:
1. ÚS SOLVENT DELS RECURSOS D'INFORMACIÓ - Nivell 1: Identificar les pròpies necessitats d'informació i utilitzar les col·leccions,
els espais i els serveis disponibles per dissenyar i executar cerques simples adequades a l'àmbit temàtic.

METODOLOGIES DOCENTS
Les hores d'aprenentatge dirigit consisteixen en:
- Classes teòriques (grup gran); el professorat fa una exposició amb tres parts: (1) introducció dels objectius d'aprenentatge,(2)
presentació dels conceptes bàsics (3) cerca de la implicació de l'estudiantat a partir d'una o d'unes qüestió/ns amb la finalitat de
relacionar els esmentats conceptes.
- Classes pràctiques (grup petit) per animar l'estudiantat a la realització de les activitats que es plantegen i descriuen en els guions de
pràctiques, amb la finalitat d'aprendre diverses metodologies de treball vinculades a la Biologia.
L'estudiant/a disposa de material de suport (com ara esquemes i fotografies de suport a les classes de teoria, documents temàtics, el
guió de pràctiques, referències de lectures complementàries, enllaços a pàgines temàtiques a internet, etc) a ATENEA. També es
promou l'aprenentatge autònom, en particular a través de la interacció que es busca a les classes.

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA
En acabar l'assignatura Biologia General, l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:
- Reconèixer les característiques dels éssers vius, la seva complexitat i les seves interrelacions amb el seu entorn (què són?, d'on
venen?, com canvien? i perquè canvien?).
- Comprendre les bases moleculars de la vida i els mecanismes que originen la diversitat biològica.
- Identificar els grans grups d’organismes vius
- Adquirir coneixements de les característiques i processos dels principals ecosistemes i hàbitats.
- Desenvolupar habilitats en tècniques de laboratori
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HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT
Tipus

Hores

Percentatge

Hores grup petit

20,0

13.33

Hores aprenentatge autònom

90,0

60.00

Hores grup gran

40,0

26.67

Dedicació total: 150 h

CONTINGUTS
LA CÈL·LULA
Descripció:
- El marc evolutiu de la Biologia
- Organització cel·lular
- Les vies cel·lulars del metabolisme energètic
- Cicle cel·lular
-El DNA i el seu paper en l'herència
-El genoma dels virus, dels procariotes, dels eucariotes i la seva expressió

Activitats vinculades:
Activitat 1: Classes de teoria
Activitat 2: Proves d’avaluació presencials
Activitat 3: Pràctiques de laboratori biologia

Dedicació: 52h 30m
Grup gran/Teoria: 15h
Grup petit/Laboratori: 6h
Aprenentatge autònom: 31h 30m

EVOLUCIÓ DE LA DIVERSITAT
Descripció:
En aquest contingut es treballa:
- Els processos evolutius, especiació, filogènia, taxonomia
- Els dominis procarionts: Bacteria i Archaea
- Els Protistes i el sorgiment del Eucariotes.
- La biologia i diversitat dels fongs
- Les plantes: del mar a la terra
- La forma de vida animal: Plans corporals i diversitat
- Composició i estructura de la biocenosi
Activitats vinculades:
Activitat 1: Sessions de teoria
Activitat 2: Proves d’avaluació presencials
Activitat 3: Pràctiques de laboratori biologia

Dedicació: 98h
Grup gran/Teoria: 25h
Grup petit/Laboratori: 14h
Aprenentatge autònom: 59h
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ACTIVITATS
ACTIVITAT 1. CLASSES DE TEORIA
Descripció:
Es tracte el contingut de l’assignatura organitzat 2 blocs temàtics, amb suport multimèdia i facilitant la participació dels
estudiants durant la durada de les sessions (1 o 2 hores)
Dedicació: 100h
Grup gran/Teoria: 40h
Aprenentatge autònom: 60h

ACTIVITAT 2. PROVES D'AVALUACIÓ PRESENCIAL
Descripció:
Es realitzaran dues proves, en les dates assignades al calendari del curs, que inclouran continguts teòrics (T1 i T2) i pràctics (P1 i
P2). Les proves seran tipus test amb algunes preguntes a desenvolupar de resposta curta.
Dedicació: 4h
Grup gran/Teoria: 2h
Grup petit/Laboratori: 2h

ACTIVITAT 3: ACTIVITATS AL LABORATORI DE BIOLOGIA
Descripció:
A la intranet Atenea (Moodle) està disponible el guió de pràctiques corresponent al contingut de les 9 sessions de pràctiques de
laboratori de 2 hores de durada. L’estudiant ha de fer una lectura prèvia del guió. A l'inici de cada sessió es repassen les normes
bàsiques per al correcte desenvolupament de les pràctiques i es discuteixen els aspectes més importants del treball experimental.
Al final de cada sessió es lliurarà l'informe sobre l’activitat desenvolupada. La temàtica de les pràctiques està relacionada i
sincronitzada als bloc temàtics de teoria (activitat 1)
Dedicació: 45h
Grup petit/Laboratori: 18h
Aprenentatge autònom: 27h

ACTIVITAT 4. ACTIVITAT BIBLIOTECA
Descripció:
- Sessió per a conèixer el serveis de biblioteca de campus
- Cerca de material bibliogràfic relacionat amb l’assignatura

Competències relacionades:
06 URI N1. ÚS SOLVENT DELS RECURSOS D'INFORMACIÓ - Nivell 1: Identificar les pròpies necessitats d'informació i utilitzar les
col·leccions, els espais i els serveis disponibles per dissenyar i executar cerques simples adequades a l'àmbit temàtic.
Dedicació: 3h
Grup petit/Laboratori: 2h
Aprenentatge autònom: 1h
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ACTIVITAT 5. PREPARACIÓ TEMES AULA VIRTUAL
Descripció:
A l’aula virtual es disposa de material per al seguiment de les activitats de l’assignatura:
-presentacions de les sessions de grup gran (activitat 1)
-guions de pràctiques (activitats 4 i 5)
-documents actualitzats, o enllaços a internet, sobre els continguts de l’assignatura, que formen part del material d’avaluació.

Dedicació: 30h
Aprenentatge autònom: 30h

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ
Es realitzaran dues proves, en les dates assignades al calendari del curs, que inclouran continguts teòrics (T1 i T2) i pràctics (P1 i P2).
Les proves seran tipus test amb algunes preguntes a desenvolupar de resposta curta. A més, de cada grup de pràctiques presentarà
el informe d'una pràctica al finalitzar la sessió (IP).
La nota final de l’assignatura es calcularà segons la següent expressió:
Nota final assignatura = 0,3 T1+0,1P1+0,3T2+0,1P2+0,2IP
Qui no aprovi l’assignatura (nota final mínima = 5,0) podrà presentar-se a la prova de reavaluació de tota l’assignatura.
La nota final de la reavaluació serà la resultant de la prova.
No podran concórrer a la reavaluació d'una assignatura els estudiants que ja l'hagin superat ni els qualificats com no presentats.

NORMES PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES.
.
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