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Informació general de l'assignatura

Denominació BIOLOGIA

Codi 102510

Semestre d'impartició 1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Grau en Enginyeria Agrària i
Alimentària

1 TRONCAL/BÀSICA Presencial

Nombre de crèdits
assignatura (ECTS)

6

Tipus d'activitat, crèdits
i grups

Tipus
d'activitat

PRALAB TEORIA

Nombre de
crèdits

1.8 4.2

Nombre de
grups

4 1

Coordinació GEMENO MARIN, CESAR

Departament/s PRODUCCIÓ VEGETAL I CIÈNCIA FORESTAL

Distribució càrrega
docent entre la classe
presencial i el treball
autònom de l'estudiant

Hores presencials: 60 
Hores no presencials: 90

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Català (50%) 
Castellà (50%)

2022-23

https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/6YmWjHtUWcryan1


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

Crèdits
impartits
pel
professorat

Horari de tutoria/lloc

GEMENO MARIN, CESAR cesar.gemeno@udl.cat 6,6

SANUY CASTELLS, DELFÍ delfi.sanuy@udl.cat 2,4

TORRES GRIFO, MERCE merce.torres@udl.cat 2,4

Informació complementària de l'assignatura

Assignatura bàsica que s’imparteix en el primer curs dels estudis de Grau d’Enginyeria Agrària i Alimentària.
Aporta coneixements bàsics i fonamentals dels ésser vius i els components de la matèria viva, la diversitat
biològica i la integració dels organismes en el seu entorn natural i humà.

Assimilar els conceptes desenvolupats en aquesta assignatura és imprescindible per poder comprendre altres
assignatures relacionades amb la Producció Vegetal, la Producció animal, la Protecció de cultius i la Ciència i
Tecnologia dels aliments.

Objectius acadèmics de l'assignatura

L'estudiant, al superar l'assignatura, ha de ser capaç de:

1. Conèixer els fonaments molecular i cel·lulars que són comuns a tots els éssers vius.

2. Entendre com els éssers vius capten, emmagatzemen i usen l’energia (fotosíntesi, metabolisme, respiració
oxidativa).

3. Comprendre els fonaments de l’herència genètica a nivell cel·lular, d’organisme i població.

4. Introduir els fonaments d’ecologia i evolució que permetin entendre la domesticació i aprofitament d’espècies i
varietats animals i vegetals.

5. Tenir uns coneixements sòlids dels microorganismes unicel·lulars i acel·lulars i les tècniques d’estudi.

6. Identificar els principals grups d’espècies animals d’interès agrícola.

Competències

Competències bàsiques

CB1. Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d’estudi que parteix de
la base de l’educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text
avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del camp
d'estudi.
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CB5. Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d’aprenentatge necessàries per emprendre estudis
posteriors amb un alt grau d’autonomia.

 

Competències generals

CG7. Coneixement en matèries bàsiques, científiques i tecnològiques que permetin un aprenentatge continu, així
com una capacitat d’adaptació a noves situacions o entorns canviants.

CG8. Capacitat de resoldre problemes amb creativitat, iniciativa, metodologia i raonament crític.

 

Competències específiques

CEFB8. Coneixement de les bases i els fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal a l'enginyeria.

 

 

Continguts fonamentals de l'assignatura

1. Biologia general (24h)

1.1. Bioquímica. Fonaments de la física i la química que permetin entendre la bioquímica. Conèixer les propietats
dels elements atòmics fonamentals de la vida (C, H, O, N), els enllaços atòmics i moleculars i la polaritat.
Conèixer les macromolècules orgàniques important per a la vida: sucres, lípids, proteïnes i àcids nucleics; llur
composició, característiques químiques i funció biològica.

1.2. Citologia. La cèl·lula com element central de la vida. La membrana cel·lular: composició, propietat i transport.
Cèl·lula eucariota. Orgànuls cel·lulars. Mètodes d’estudi

1.3. Metabolisme. Entendre els dos mecanismes fonamentals pels quals l'energia flueix en els éssers vius: la
respiració oxidativa i la fotosíntesi. La importància de la membrana cel·lular per establir gradients i transformar
energia.

1.4. Genètica. Genètica mendeliana. Codi genètic. Replicació, transcripció i traducció. Mutació. Reproducció
cel·lular, mitosi i meiosi.

1.5. Ecologia, Evolució i Biodiversitat. Organització dels organismes: l’arbre de la vida. Factors biòtics (aliment,
reproducció, competició, malalties) i abiòtics (geologia i clima) com a forces de selecció. Selecció natural, selecció
artificial, aïllament reproductiu, especiació. Espècies i varietats.

 

2. Microbiologia (8h)

2.1. Eubacteris. Forma i ordenament. Membrana i paret cel·lular. Càpsula, flagels i pèls. El citoplasma bacterià i
estructures que conté. El cromosoma bacterià. Mecanismes de variabilitat genètica. Endòspora bacteriana.

2.2. Nutrició bacteriana. Requeriments nutricionals: nutrients i factors orgànics de creixement. Funcions de l’oxigen
en la nutrició. Categories nutricionals dels bacteris. Medis de cultiu. Ambient no nutritiu.

2.3. Creixement bacterià: Definició. Mesura del creixement. Naturalesa i expressió matemàtica del creixement.
Diàuxia. Cultiu discontinuo: fases del creixement. Cultiu continuo: quimiòstat.

2.4. Virus. Propietats generals dels virus. Virió: àcid nucleic i càpsida, altres estructures. Replicació vírica.
Bacteriòfags virulents i atemperats.
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3. Biologia Animal (8 h)

3.1. Estructura i funció animal. Nivells d’organització.

3.2. Evolució i comportament animal.

3.3. Diversitat animal: Protozous, Cnidaris, Platihelmints.

3.4. Nematodes. Mol·luscs i Anèl·lids.

3.5. Artròpodes i vertebrats

 

Activitats pràctiques (2h cada):

1.Biologia general

1.1. La química de la vida.

1.2. El món del que és petit: Microscòpia I.

1.3 El món del que és molt petit: Microscòpia II.

1.4. Biodiversitat. Ús de claus dicotòmiques.

1.5. Dissecció d'un invertebrat.

 

2. Microbiologia (4h)

2.1 Recompte de viables: tècnica del  banc de dilucions.

2.2 Recompte Total: cambra de recompte.

2.3 Tinció Gram.

 

3. Biologia Animal

3.1 Reconeixement dels principals grups i espècies de vertebrats (2 h).

3.2 Reconeixement dels principals grups i espècies d’ insectes (2h).

Eixos metodològics de l'assignatura

Les classes teòriques són presencials i consisteixen en explicacions del professorat recolzades en mitjans
audiovisuals (micròfon, pissarra i canó projector). A les classes teòriques es tractaran els temes que s’avaluaran
amb exàmens i que són la base les pràctiques. Les classes teòriques i pràctiques són complementàries, per tant,
per aprovar el curs és obligatori assistir a les pràctiques. A les pràctiques es manipularà material de laboratori i per
tant els estudiants hauran de portar la seva pròpia bata de laboratori i guants de làtex.

Les presentacions de les classes presencials estaran penjades al Campus Virtual de la UdL (cv.udl.cat). Aquestes
presentacions podran contenir enllaços a pàgines web on poder obtenir més informació sobre el tema.

La comunicació alumne-professor serà preferiblement mitjançant el campus virtual (cv.udl.cat), especialment quan
es tracta de sol·licituds de canvi de grup de pràctiques, etc. Les tutories seran a demanda, prèvia cita, mitjançant
el correu electrònic del campus virtual.
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Els llibres que apareixen a la secció de Bibliografia es troben a la Biblioteca de l'ETSEA.

A les classes pràctiques de la part de Biologia General els alumnes hauran de portar un quadern de laboratori on
hauran de prendre notes de l'activitat de la pràctica, observacions, resultats i respostes a preguntes que es faran
"in situ",  durant el desenvolupament de la pràctica. Al final de cada pràctica, el docent marcarà el quadern amb
l'activitat corresponent a aquell dia. Aquest quadern és el que s'usarà per calcular la nota final corresponent a les
pràctiques, per tant el quadern ha d'estar personalitzat amb el nom de l'estudiant, ha d'indicar la data de la pràctica
i estar disponible de cara a l'avaluació final.

A les pràctiques de microbiologia s'exigirà la presentació d'un únic informe del conjunt de les pràctiques un cop
finalitzades. Servirà per avaluar-les.

Pla de desenvolupament de l'assignatura

Les classes teòriques i les pràctiques es faran en les dates, hores i aules que apareixen en l’horari disponible a la
pàgina web del grau (https://geaa.udl.cat/ca/calendari-horaris/horaris/), excepte canvis acordats entre professorat i
alumnat al llarg del curs.

A les classes teòriques es proporciona la matèria que s’avaluarà als exàmens, es podran fer comentaris sobre de
les pràctiques i s'informarà sobre l'evolució general del curs, per la qual cosa és aconsellable assistir a totes les
classes.

L'assistència a les classes pràctiques és obligatòria. Es controlarà l’assistència. No assistir a les classes
pràctiques compta com un zero en aquella pràctica.

Cada alumne serà assignat a un grup de pràctiques al començament del curs. Cal respectar els grups. Es podrà fer
el canvi a un altre grup de manera puntual, per causa justificada, prèvia consulta al professorat corresponent.

Sistema d'avaluació

A l'avaluació se seguirà la "Normativa de l'Avaluació i la Qualificació de la Docència als graus i Màsters a la
Universitat de Lleida" que està a disposició dels alumnes a la web (https://www.udl.cat/ca/udl/norma/ordenaci-/).
Es recomana als estudiants que, quan tinguin dubtes, consultin aquesta normativa abans de preguntar al
professorat. En aquesta normativa es tracten assumptes com ara la recuperació d'exàmens (Art.1.2.2.d), la
modificació de la guia docent (Art.1.2.5), l'idioma de l'avaluació (Art.1.3.7), la contribució de cada prova a la nota
final (Art.1.4.6), l'avaluació discontínua (Art.1.5.2), la data de les proves (Art.3.1.4), i finalment la forma de realitzar
les proves, les conseqüències del comportament disruptiu, el plagi o copiar, les raons justificades per les quals es
pot canviar la data duna prova, etc. (Art.3.1.6-3.1.15).

Els exàmens es faran en les dates, hores i aules que apareixen en horari disponible a la pàgina web del grau,
excepte canvis acordats entre professorat i alumnes al llarg del curs.

L'assistència a les classes pràctiques és obligatòria (no assistir a una pràctica s'avalua com a zero en aquesta
pràctica)

Les tres seccions del curs (Biologia General, Microbiologia i Biologia Animal) seran avaluades pels seus docents
corresponents. El percentatge de nota final corresponent a cadascuna de les tres seccions del curs (Biologia
General, Microbiologia i Biologia Animal) és del 60%, 20% i 20%, respectivament. Dins de cada secció, el 70% de
la nota correspon a teoria i el 30% a les pràctiques. La distribució de percentatges de la nota final queda, per tant,
de la manera següent:

 

Secció                                Examen               % Nota final          

Biologia General Teoria 1 25

Biologia General Teoria 2 24
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Biologia General Pràctiques 21

Microbiologia Teoria 14

Microbiologia Pràctiques 6

Biologia Animal Teoria 14

Biologia Animal Pràctiques 6

 

Els estudiants que no obtinguin  ≥ 3,5 en un examen de teoria hauran de recuperar aquest examen.

La nota final mitjana del curs ha de ser ≥ 5.0 (Article 4.1.4. Normativa Avaluació)

COPIAR ALS EXÀMENS: Els estudiants dels quals hi hagi evidències que han copiat en algun examen no podran
aprovar l’assignatura aquell curs acadèmic. La qualificació a l’acta serà Suspens (zero).  D’aquest fet, a més, se’n
poden derivar accions administratives.

PLAGIS: Si la o el estudiant plagia algun treball o la memòria de pràctiques suspendrà l’assignatura amb un zero
(0) sense opció a recuperació.

 

 

 

Bibliografia i recursos d'informació

Biología General

Neil Campbell. 2007. BIOLOGÍA. ISBN: 9788479039981. Biblioteca ETSEA 573/.578 Cam, 1 copia.

Helena Curtis. 2008. BIOLOGÍA. ISBN 10: 9500603349. Biblioteca ETSEA 73/.578 Bio, 2 copias.

Eldra Solomon. 2008. BIOLOGÍA. ISBN: 9701063767. Biblioteca ETSEA 573/.578 Sol, 2 copias.

Microbiología

MADIGAN, M.T., MARTINGO, J.M. i altres 2015. “Brock. Biología de los Microorganismos” 14 ed. Pearson
Educación, S.A.

Biología Animal

AUTORS DIVERSOS. Història natural dels Països Catalans. Enciclopèdia Catalana.
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