
1 ASSIGNATURA: Botanica (24883) 

1. Introducció a la Bothnica 
La Botanica com a ciencia: visió histbrica. Origen i classificació dels éssers vius. Gmps d'organismes estudiats dins la 
Botanica. Nivells d'organització nuclear i somitica. 

2. Sistemhtica i Taxonomia 
Taxonomia. Sistemitica. Unitats taxonbmiques. Classificació. Concepte d'especie. Normes de nomenclatura botanica. 

3. Reproducció 
Reproducció. Reproducció asexual. Espores. Reproducció sexual, gimetes, gametangis i tipus de gimia. 

4. Cicles biolbgics 
Cicle biolbgic. Fases nuclears: haploide i diploide. Generacions: esporbfit i gametbfit. Tipus de cicle biolbgic: 
monogenetic i digenetic, isombrfic i heterombrfic. Tendhcies observades al llarg de l'evolució. 

5. Procariotes: Cianbfits i Proclorbfits 
Cianbfits: estructura cel.lular, organització morfolbgica, reproducció i ecologia. Referencia a taxons d'interes. 
Proclorbfip: interks filogenetic. 

6. Fongs 
Característiques generals, criteris de classificació i diversitat. Fongs ameboides (Mixomicots). Pseudofongs 
(Oornicots). Fongs veritables (Zigomicots, Ascomicots, Basidiomicots i Deuteromicots): característiques generals, 
requeriments ecolbgics, taxons d'interes i usos i aplicacions de cada grup. Líquens: característiques generals, 
components fotobiont i micobiont, diversitat morfologica i anatbmica, reproducció, usos i aplicacions. Micorizes. 

7. Algues 
Característiques generals, criteris de classificació i diversitat. Euglenbfits, Pirdfits, Crisbfits, Clorbfits, Febfits i 
Rodbfits: estructura cel.lular, morfologia, reproducció i ecologia. Usos i aplicacions. 

8. Bribfits 
Característiques generals, criteris de classificació i diversitat: Hepitiques i Molses. Ecologia i aplicacions. 

9. Criptbgames vasculars 
La colonització del medi terrestre. Organització de les estructures vegetatives: el corm. Característiques generals. 
Criteris de classificació i diversitat: Licopodibfits, Equisetbfits i Pteridbfits. Ecologia. 

10. Generalitats de les Plantes amb flor (Fanerhgames) 
Magnolibfits. Característiques generals. Diversitat: Girnnospermes i Angiospermes. Arrel, tija, fulla, flor, llavor, h i t .  

11. Gimnospermes 
Característiques generals. Diversitat. Descripció, ecologia, distribució geogriifica i usos de les especies de major 
interks de les Pinicies i les Cupressicies. 

12. Angiospermes: Dicotiledbnies i Monocotileddnies 
Caractm'stiques generals. Diversitat: Dicotiledbnies i Monocotiledbnies. Dicotiledbnies (Magnolibpsides): descripció, 
ecologia, distribució geogdfica i usos de las especies de major interes de les Fagicies, Cistacies, Brassichcies, 
Ericicies, Rosicies, Fabicies, Apiicies, Lamiicies, Oleicies i Astedcies. Monocotiledbnies (Lilibpsides): descripció, 
ecologia, distribució geogdfica i usos de las especies de major interks de les Poicies, Liliicies i OrquidAcies. 



13. Geobotanica 
Geobotanica. Factors que determinen la distribució dels vegetals. Biogeografia. h e e s  de distribució dels vegetals. 
Les comunitats vegetals: composició, estructura i dinhrnica. Visió general de la vegetació mundial. La vegetació de 
Catalunya i de la Península Iberica. 


