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REQUISITS
És molt recomanable haver cursat i superat l'assignatura de Biologia General de primer curs o equivalent.

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA
Específiques:
1. Bioquímica: biomolècules, enzimologia i metabolisme.
2. Bioquímica: Biologia molecular i eines biotecnològiques.
3. Bioquímica: Bases biotecnològiques per l'obtenció i propagació d'organismes.

METODOLOGIES DOCENTS
Les hores d'aprenentatge dirigit consisteixen a fer classes teòriques (grup gran) en què el professorat fa una exposició per introduir
els objectius d'aprenentatge generals relacionats amb els conceptes bàsics de la matèria, intentant motivar i involucrar l'estudiantat
perquè participi activament en el seu aprenentatge. S'utilitza material de suport mitjançant ATENEA.
Pràctiques en grups petits per que l'estudiantat conegui i practiqui amb algunes de les tècniques relacionades amb la biologia
molecular i l'enginyeria genètica. Abans de la realització de la pràctica, l'estudiantat ha d'haver fet una lectura prèvia del guió i del
material que el professorat ha preparat de tal manera que conegui els objectius a satisfer en la pràctica. En general, després de cada
sessió es proposen tasques fora de l'aula, que s'han de treballar o bé individualment o bé en grup i que són la base de les activitats
dirigides.
També cal considerar altres hores d'aprenentatge autònom com ara les que es dediquen a les lectures orientades, la resolució dels
problemes proposats o dels qüestionaris d'autoaprenentatge dels diferents continguts mitjançant el campus virtual ATENEA o en
paper.

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA
En acabar l'assignatura Biologia Molecular i Eines Biotecnològiques, l'estudiantat ha de ser capaç de:
- Entendre les bases moleculars i els mecanismes de la transmissió i expressió gènica.
- Conèixer les eines biotecnològiques i les metodologies aplicades a la genètica, genòmica, transcriptòmica i proteòmica.
- Conèixer el desenvolupament i l'aplicació d'eines per a la gestió i anàlisi de dades biològiques.
- Conèixer i aplicar correctament la informació obtinguda en diferents bases de dades específiques de la matèria.
- Entendre i relacionar correctament les diferents aplicacions informàtiques específiques per la gestió i processament de dades
biotecnològiques (Bioinformàtica).
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HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT
Tipus

Hores

Percentatge

Hores grup gran

40,0

26.67

Hores aprenentatge autònom

90,0

60.00

Hores grup petit

20,0

13.33

Dedicació total: 150 h

CONTINGUTS
GENÈTICA MOLECULAR
Descripció:
En aquest contingut es treballa:
Conceptes bàsics de la genètica molecular
Definició de genòmica, proteòmica, metabolòmica i transcriptòmica
La enginyeria genètica dins la biologia molecular
Activitats vinculades:
Activitat 1: Classe de teoria.
Activitat 2: Proves individuals d'avaluació
Dedicació: 4h
Grup gran/Teoria: 2h
Aprenentatge autònom: 2h

MUTAGÈNESI I METODOLOGIA BÀSICA DE L'ENGINYERIA MOLECULAR
Descripció:
En aquest contingut es treballa:
Tipus i detecció de mutants
Degradació i síntesi dels àcids nucleics in vitro
Enzims de restricció i les seves aplicacions
Seqüenciació de l'ADN
Reacció en cadena de la polimerasa
Activitats vinculades:
Activitat 1: Classe de teoria.
Activitat 2: Proves individuals d'avaluació
Activitat 3: Activitats de laboratori
Dedicació: 35h
Grup gran/Teoria: 11h
Grup petit/Laboratori: 4h
Aprenentatge autònom: 20h
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AMPLIFICACIÓ DE SEQÜÈNCIES I OBTENCIÓ D'ADN RECOMBINANT
Descripció:
En aquest contingut es treballen:
Tipus de clonatge
Llibreries genòmiques
Vectors
Expressió dels productes clonats
Activitats vinculades:
Activitat 1: Classe de teoria.
Activitat 2: Proves individuals d'avaluació
Activitat 3: Activitats de laboratori
Dedicació: 33h
Grup gran/Teoria: 7h
Grup petit/Laboratori: 6h
Aprenentatge autònom: 20h

TRANSFERÈNCIA GÈNICA A DIFERENTS TIPUS D'ORGANISMES
Descripció:
En aquest contingut es treballen:
Transferència gènica a llevats i insectes
Transferència gènica a plantes
Transferència gènica a cèl·lules o a organismes sencers de mamífers

Activitats vinculades:
Activitat 1: Classe de teoria.
Activitat 2: Proves individuals d'avaluació
Activitat 3: Activitats de laboratori
Dedicació: 53h
Grup gran/Teoria: 15h
Grup petit/Laboratori: 6h
Aprenentatge autònom: 32h
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BIOINFORMÀTICA
Descripció:
En aquest contingut es treballa:
Relació entre la Biologia i la Informàtica
Eines de software
Anàlisis de seqüències
Genòmica funcional i comparativa

Activitats vinculades:
Activitat 1: Classe de teoria.
Activitat 2: Proves individuals d'avaluació
Activitat 3: Activitats de laboratori
Activitat 4: Activitats amb ordinadors
Dedicació: 25h
Grup gran/Teoria: 5h
Grup petit/Laboratori: 4h
Aprenentatge autònom: 16h

ACTIVITATS
ACTIVITAT 1: CLASSES D'EXPLICACIÓ TEÒRICA
Material:
Presentacions de classe (fitxers power point) , material de suport a ATENEA i bibliografia bàsica de l'assignatura.
Dedicació: 103h
Grup gran/Teoria: 38h
Aprenentatge autònom: 65h

ACTIVITAT 2: PROVES INDIVIDUALS D'AVALUACIÓ
Descripció:
Preguntes curtes i temes a desenvolupar relacionats amb els continguts teòrics de les classes, el laboratori i les activitats en aula
informàtica

Objectius específics:
Avaluar la capacitat d'aprenentatge autònom de la matèria per part de l'estudiantat.
Material:
Taules i calculadora
Lliurament:
Resolució de la prova per part de l'estudiantat.Registre per part del professorat de la comprovació de l'aprenentatge autònom i
dirigit de l'estudiantat. Els resultats intervenen en la avaluació global proposada.

Dedicació: 2h
Grup gran/Teoria: 2h
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ACTIVITAT 3: PRÀCTIQUES EN LABORATORI
Descripció:
Pràctiques en laboratori de 2h de dedicació. L'assistència a les pràctiques de laboratori és obligatòria.
Objectius específics:
En finalitzar les pràctiques l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:
- Treballar al laboratori seguint les pautes mediambientals i de seguretat.
- Valorar la importància de l'organització de la feina de laboratori.
- Realitzar correctament les operacions de maneig de material de laboratori i mostres biològiques.
- Utilitzar correctament l'instrumental de laboratori.
- Valorar els resultats propis i referenciar-ho amb els resultats dels companys.
Material:
Material i reactius necessaris per a la realització de les pràctiques .
Guió detallat de les practiques a realitzar i qüestionari.
Lliurament:
Registre per part del professorat de la comprovació de l'aprenentatge dirigit de l'estudiantat.
Els resultats intervenen en la qualificació de les activitats de laboratori.

Dedicació: 23h
Grup petit/Laboratori: 10h
Aprenentatge autònom: 13h

ACTIVITAT 4: PRÀCTIQUES EN AULA INFORMÀTICA
Descripció:
Pràctiques en aula informàtica (o amb ordinadors portàtils propietat dels estudiants) de 2h de dedicació o amb ordinadors
portàtils propietat dels estudiants
Objectius específics:
En finalitzar les pràctiques l'estudiantat ha de ser capaç de:
Valorar la potencialitat i/o limitacions dels models que es poden emprar per simular diferents processos biològics.
Obtindre informació adequada i actualitzada de les diferents bases de dades biotecnològiques.
Utilitzar programes que permetin solucionar problemes concrets d'anàlisi de seqüencies
Valorar els resultats propis i referenciar-ho amb els resultats dels companys
Material:
Accés a internet, accés a Atenea, guió de practiques i ordinador individual
Lliurament:
Registre per part del professorat de la comprovació de l'aprenentatge dirigit de l'estudiantat.
Els resultats intervenen en la qualificació de les activitat.

Dedicació: 22h
Grup petit/Laboratori: 10h
Aprenentatge autònom: 12h
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SISTEMA DE QUALIFICACIÓ
La qualificació final és la suma ponderada de les qualificacions parcials següents:
N1: qualificació de la prova primera part assignatura (la prova es realitza als exàmens parcials i als exàmens finals com a segona
oportunitat)
N2: qualificació de la prova segona part assignatura (la prova es realitza als exàmens finals)
N3: qualificació de les proves de les activitats laboratori
N4: qualificació proves de lectura publicació científica.
Nota final = 0,3N1 +0,3N2 + 0,2N3 + 0,2N4

NORMES PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES.
Per a la realització de les practiques al laboratori cal portar el guió de pràctiques i respectar les normes de seguretat i higiene.
L'assistència a les pràctiques de laboratori és obligatòria. La falta d'assistència comporta la no avaluació d'aquestes activitats.
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