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11. EVOLUCIÓ 1 POBLACIONS HLTMANES: 11 Mecanismes d'evolució humana 1: variabilitat 
genetica. Muíacions geniques i cromosbmiques en l'especie humana. Procesos & recombinació 
genttica. Polimorfísme. La selecció. 21 Mecanismes d'evolució humana U: els procesos d'especiació 
humana. Especie i r w  en la perspectiva evolutiva humana. 31 Biologia de poblacions humanes 1: 
Dinhica de poblacions. Equilibri Hardy-Weinberg. 41 Biologia de poblacions humana U: Estructura de 
la població. Migracions. Fluxe genetic. Dxiva. Consanguinitat. 51 Biologia de poblacions humanes 1 :  
Biodemogratia. Fenomens demo@cs: nupmhtat, fecunditat, natalitat, mortalitat, mobilitat. 
Composició de la població. 

111. VARIABILITAT DE L'HOME ACTUAL: 61 Polimorfismes & DNA: geWmic, mitocondrhi. 71 
Antígens eritrocitaris: sistema AB9, Se, Lewis i P. Sistema Rhesus. 81 Antígens limfocitaris: sistema 
HLA 91 Antígens piaquetaris. 101 Hemoglobines. 111 Poiimorfisme de les p r o m  piasmMques i dels 
enzims eritrocitaris. 121 Analisi citogenttica: Cariotip h u d .  Polimorfismes cromosOmics: m15toáes de 
detecció i aplicacions. 131 Misi & cadchm quantitatíus 1: Desenvolupament, creixernent i 
maduració, corbes de creixement. 141 Analisi de caracters quantitatius 11: Facton controladon del 
creixement: hormonals, genetics i ambientais. Períodes -tal i post-natal. Pubertat. 151 Enveiiiment: 
teories i variació en les funcionaiitats orglniques. Canvis fisiologics, osteologics i antropomehics. 
Analisis dels factors mesoldgics i dels efectes genetics. 161 M s i  ecologica 1: fáciors abiotics: ciima, 
humitat, temperatura, altitud Pigmentació. Patologies associades als facton abiotics. 171 M i s i  
ecoldgica U. Factors biotics: aiimentació i nutició. m t s  i necessitais en materia d'alimeníació. 
Patologies denvacíes de la malnuhició. 181 Anhlisi ecologica m: resposta biolbgica de l'home a la 
modernització. Canvi demogifíc, canvi nutricional i resposta. Malalties degeneraíives. Medi ambient i 
futur. 191 Malalties infeccioses. Naturalesa. Adapiabilitat humana i malalties. Coevolució de la població 
i malaltia. Evolució cultural i malaltia. 201 Antropogen&ca i poblacions humanes. Dkibució 
geogdñca. Caractedsiiques dels diversos gnrps humans: morfologiques, fisiologiques i bioquímiques. 

1V. PRIMATOLOGIA 1 ORIGEN DE L'HOME.. 211 Els primats: defínició; origen; tendencies 
evolutives; primats actuais: sistemktica, criteris. Caracten ctiferencials i adapíacions: rnorfolOgiques i 
íüncionais, ñsiolbgiques, citogenetiques, bioquímiques, DNA 221 Processos d'hominiizació 1: primats 
mioenics; els Homínidae: caractenstiques i adaptacions. Biornmca  de I'aparell locomotor. Dades 
bioquímiques. 231 Processos d'hominitmió 11: els primen homínids. Australo~%theas: evi&mies 
fossils , característiques, dishibució, filogtnia, datacions. 241 Origen del genere Homo. Homo habilis: 
evihcies fhils;  posició fiiogenktica. Homo erectus. Evolució de l'espbe, ritme i tendentes 
evolutives. 251 Genere Homo SI. Origen de Horno sapiens. Models de RAE, AES, MRE. H. saviens 
arcaic, neanderials, H.s. mies. 


