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Informació general de l'assignatura

Denominació INTENSIFICACIÓ EN TÈCNIQUES D'ANÀLISI AVANÇADA

Codi 101644

Semestre d'impartició ANUAL AVALUACIÓ CONTINUADA

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Grau en Biotecnologia 3 OPTATIVA Presencial

Nombre de crèdits
assignatura (ECTS)

3

Tipus d'activitat, crèdits
i grups

Tipus
d'activitat

PRALAB PRAULA TEORIA

Nombre de
crèdits

0.5 1.6 0.9

Nombre de
grups

4 2 1

Coordinació ERAS JOLI, JORDI

Departament/s CIÈNCIES MÈDIQUES BÀSIQUES
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Professor/a (s/es)

Professor/a (s/es)
Adreça electrònica professor/a
(s/es)

Crèdits
impartits
pel
professorat

Horari de tutoria/lloc

CANELA GARAYOA, RAMON canela@quimica.udl.cat ,7

EGEA NAVARRO, JOAQUÍN joaquim.egea@cmb.udl.cat 2,2

ERAS JOLI, JORDI eras@quimica.udl.cat 2,4

VILARÓ JORDANA, FRANCISCA francesca.vilaro@udl.cat ,8

Informació complementària de l'assignatura

És OBLIGATORI que les i els estudiants portin els següents equips de protecció individual (EPI) en el
transcurs de les pràctiques docents:  

Bata laboratori blanca UdLunisex

Ulleres de protecció

Guants de protecció química / biològica

Objectius acadèmics de l'assignatura

Aquesta assignatura optativa esta orientada a alumnes dels últims cursos de Grau que ja posseeixen un
coneixements teòric-pràctics de tècniques instrumentals d’anàlisi. Pretén subministrar a l’alumne un coneixent
pràctic sobre tècniques concretes d’especial rellevància en l’àmbit de la Biotecnologia.

- Tenir un coneixement metodològic per a cada tècnica instrumental escollida.

- Saber manipular correctament les mostres i instruments associats a cada tècnica.

- Saber interpretar la informació que subministra cada tècnica instrumental.

Competències significatives

Competències generals

El graduat en Biotecnologia ha de:

Ser capaç de buscar i utilitzar selectivament fonts d'informació necessàries per arribar als objectius
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formatius.
Interpretar la informació científico-tècnica amb un sentit crític, i ser capaç de fer presentacions basades en
aquesta informació.
Ser capaç de realitzar informes escrits i orals comprensibles sobre el treball realitzat, amb una justificació
basada en els coneixements teòrico-pràctics aconseguits (Competència estratègica de la UdL).
Treballar en equip, amb una visió multidisciplinar i amb capacitat per fer una distribució racional i eficaç de
tasques entre els membres de l'equip.
Utilitzar eines i tècniques de la informació i comunicació per a l'analisi de dades i l'elaboració d'informes
orals i escrits i altres activitats formatives i professionals (Competència estratègica de la UdL)
Conèixer i utilitzar adequadament el vocabulari científic i tècnic propi dels diferents àmbits de la
Biotecnologia.
Treballar en el laboratori aplicant criteris de qualitat i bona pràctica.
Utilitzar el mètode científic per analitzar dades i dissenyar estratègies experimentals amb aplicacions
biotecnològiques.
Ser capaç de desenvolupar una activitat professional d'acord amb les normatives de seguretat i respecte al
medi ambient i amb criteris ètics.
Adquirir criteris d’elecció de les tècniques analítiques més adients per a cada cas pràctic concret.

Competències específiques (segons document Pla d'Estudis)

Ser capaç de utilitzar tècniques experimentals per l’anàlisi a nivell molecular, cel·lular i fisiològic.
Conèixer i saber aplicar tècniques per l’anàlisi d’estructures moleculars i per a la detecció i quantificació de
metabòlits i de macromolècules.
Conèixer i saber aplicar les tècniques d’anàlisi òmic i d’interpretació dels resultats.
Ser capaç de dissenyar el protocol d’un procés biotecnològic específic amb els requeriments pràctics
necessaris per a porta’l a la pràctica i els seus paràmetres de avaluació.
Conèixer el funcionament i estar capacitat per a treballar en un laboratori de biotecnologia.

Continguts fonamentals de l'assignatura

Us de microscòpia confocal

Determinació de metabolomes per GC-MS.

Experiments de RMN en l’estudi de reaccions químiques i metabolomes de plantes.

Determinació de metabolomes per HPLC-MS.

Pla de desenvolupament de l'assignatura

 
Tipus
d'activitat

 
 
Descripció

Activitat presencial
Alumne

Activitat no presencial
Alumne

Avaluació
Temps total
 

Objectius Hores Treball alumne Hores Hores Hores ECTS

Laboratori
Pràctica de
Laboratori
(Grup mitjà)

Execució de la
pràctica:
comprendre
fenòmens,
mesurar...

15
Estudiar i
Realitzar memòria

15 2 50  

Aula d'
informàtica

Pràctica
d'aula
d'informàtica
(Grup  mitjà )

Execució de la
pràctica:
comprendre
fenòmens,
mesurar...

13
Estudiar i
Realitzar memòria

10    
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Activitats
dirigides

Treball de
l'alumne
(individual o
grup)

Orientar a
l'alumne en el
treball (en horari
de tutories)

 

Realitzar un
treball bibliogràfic,
pràctic, etc.

20    

Totals   28  45 2 75 3

Sistema d'avaluació

Tipo de actividad Activitat d'Avaluació
Pes
qualificació

Procediment Numero (%)

Laboratori
Lliurament de
memòries, proves
escrites o orals

1 25

Aula informàtica
Lliurament de
memòries, proves
escrites o orals

1 25

Activitats dirigides Lliurament del treball 1 50

Total   
 
100
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