Botànica (20336)
Titulació: Grau en Biologia Humana
Curs: 1r.
Trimestre: 3r.
Nombre de crèdits ECTS: 4
Llengua o llengües de la docència: Català i castellà
Professors: Dra. Elisabeth Moyano i Laura Ganzer

1. Presentació de l’assignatura
L’assignatura Botànica és una matèria obligatòria del currículum de Biologia
Humana que s’imparteix en el primer curs. Consta de 4 crèdits ECTS: 20
hores de teoria, 10 hores d’activitats presencials i 17 hores de pràctiques.
Les coordinadores i professores responsables de l’assignatura són
Elisabeth Moyano i Laura Ganzer. Els alumnes els podran fer totes les
consultes que considerin oportunes per correu electrònic.

2. Competències que s’han d’assolir
L’assignatura pretén que els alumnes adquireixin una visió general
sobre la diversitat vegetal, la reproducció vegetal i el metabolisme secundari
de les plantes, especialment d’aquells aspectes rellevants
des del punt de vista farmacèutic i industrial.
Durant el procés docent de l’assignatura, també es pretén que l’estudiant
desenvolupi les competències transversals d’expressió oral i escrita, el treball
en equip i la cerca d’informació.

3. Continguts

Temari teòric
PART 1. DIVERSITAT I EVOLUCIÓ VEGETAL
Tema 1
Botànica sistemàtica. Concepte d’espècie. Categories taxonòmiques.
Nomenclatura. Nivells d’organització. Classificació de la diversitat vegetal.
(Classe magistral: 2 h)

Tema 2
Els fongs. Característiques. Divisions Chytridiomycota, Zygomycota,
Ascomycota i Basidiomycota. Els líquens. Molècules del metabolisme
secundari amb interès farmacèutic i industrial. (Classe magistral: 2 h)

Tema 3
Les algues: sistemàtica i evolució. Divisions Cyanophyta, Rhodophyta,
Ochrophyta, Dinophyta i Chlorophyta. Molècules del metabolisme secundari
amb interès farmacèutic i industrial. (Classe magistral: 2 h)
Tema 4
Les traqueòfites: sistemàtica i evolució. L’organització de les plantes
vasculars i l’adaptació al medi terrestre. Briòfits i pteridòfits. (Classe
magistral: 1 h)
Tema 5
Els espermatòfits basals o gimnospermes. (Classe magistral: 1 h)
Tema 6
Les angiospermes: espermatòfits amb carpels i doble fecundació. Estructura
de la flor. (Classe magistral: 2 h)
PART 2. METABOLISME SECUNDARI
Tema 7
Ecologia química: les defenses de les plantes vasculars. (Classe magistral: 2
h)
Tema 8
Plantes medicinals: introducció a la fitoteràpia (Classe magistral: 2 h;
Seminari 1: 6 h)
PART 3. PROPAGACIÓ VEGETAL
Tema 9
Propagació vegetativa. (Classe magistral: 2 h)

Tema 10
Cultiu in vitro. (Seminari 2: 4 h).

Tema 11
La reproducció sexual en els espermatòfits. Formació del fruit. (Classe
magistral: 2 h)
Tema 12
Fisiologia de la floració. Fotoperiodisme. (Classe magistral: 2 h)
TEMARI PRÀCTIC
Hi ha cinc pràctiques de laboratori (13 h) i una sortida de camp (4 h)
Pràctica 1. Els fongs. Taxonomia i bancs de cultiu
Durada: 3 h

Pràctica 2. Sortida de camp
Durada: 4 h

Pràctica 3. Identificació d’angiospermes
Durada: 2 h
Pràctica 4. Identificació de plantes medicinals i de drogues
d’origen vegetal
Durada: 3 h
Pràctica 5. Micropropagació vegetal
Durada: 2 h
Pràctica 6. Anàlisi química de drogues vegetals
Durada: 3 h

4. AVALUACIÓ
Per avaluar el rendiment acadèmic dels estudiants es tindran en compte tant
els continguts teòrics com pràctics de l’assignatura, i es farà segons els
criteris generals de la Facultat. L’aportació dels estudiants als seminaris
s’avaluarà durant la realització de les activitats i aportarà el 15% de la nota
final. La participació en les pràctiques de laboratori també s’avaluarà durant
la realització de l’activitat i aportarà el 20% de la nota final. Al final del
trimestre es farà una prova de preguntes d’elecció múltiple, que aportarà el
40% de la nota final, i una prova d’assaig majoritàriament de respostes
curtes, que aportarà el 25% de la nota final. Ambdues proves avaluaran tant
el coneixement teòric com pràctic de l’assignatura. Per superar l’assignatura
és necessari obtenir una nota mitjana mínima de 4 entre les dues proves.
A més, durant el curs es farà una avaluació formativa opcional que, en cas de
ser superada, tindrà una petita contingència positiva sobre la nota final.

Qualsevol tipus de còpia o plagi en qualsevol dels apartats d’avaluació
implica no superar l’assignatura.
IMPORTANT: Durant l’activitat docent, no es poden utilitzar els telèfons
mòbils en cap circumstància. Així mateix, només es pot fer servir
l’ordinador personal per a activitats relacionades amb l’assignatura.
Qualsevol transgressió dels dos criteris anteriors també implica no superar
l’assignatura.
Criteris sobre el procés de recuperació
Els estudiants que després del procés d’avaluació no hagin superat
l’assignatura tindran l’opció de fer una prova de recuperació, durant el mes
de juliol, de l’avaluació dels continguts teòrico-pràctics realitzada al final del
procés docent (65% de la puntuació total).
En cap cas es podrà recuperar l’activitat avaluada durant el procés docent.
L’estudiant mantindrà la qualificació obtinguda durant el curs.
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6. Metodologia
A l’assignatura es combinaran classes magistrals amb seminaris i classes
pràctiques. Els alumnes es dividiran en dos grups per als seminaris i en
quatre per a les classes pràctiques.

