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AVALUACIÓ 
 
Per aprovar l'assignatura s’hauran de superar els exàmens corresponents: un examen parcial de 
teoria al febrer, de caràcter eliminatori en cas de ser superat, un examen parcial o final de 
teoria+pràctiques al juny/juliol, i, en cas que sigui necessari, un examen al setembre. Recordeu 
que en el moment de realitzar l'examen haureu de tenir a disposició dels professors el vostre DNI 
o passaport. Les notes de teoria podran fer mitjana entre elles i amb la de pràctiques, sempre i 
quan siguin de 4.5 o superior. La contribució de cada parcial a la nota final serà proporcional a 
la quantitat de matèria impartida (veure més avall). Es guarden les notes de febrer i juny/juliol fins 
al setembre, però en cap cas es guarda cap nota d'un any per a l'altre. S'aprova l'assignatura a 
partir d'una nota global de 5.0. 
 
Els exàmens seran de tipus test amb 4 possibles respostes (una sola de correcta) i corregits amb 
penalització tova (1/4). El pes de la teoria en la nota final serà del 80% (32% primer parcial i 48% 
segon parcial), i el de les pràctiques del 20%. No caldrà obtenir cap nota mínima de l’examen de 
pràctiques perquè pugui fer mitjana amb la nota de teoria. 
 
 
PRÀCTIQUES 
 
Les pràctiques es realitzaran en el segon quadrimestre, són només obligatòries per als alumnes 
matriculats per primera vegada de l’assignatura, i cal haver assistit a les sessions corresponents 
per aprovar l’assignatura. Les sessions tindran lloc en horari de 9.30-13.30 o de 15.00-19.00, 
depenent de quan assistiu a les classes teòriques. En data oportuna, s’anunciarà a classe de 
teoria quan us podeu apuntar als grups de pràctiques (taulell d'anuncis de la Unitat de Fisiologia 
Animal, Facultat de Ciències sud, àrea C2 imparells, planta baixa) i quan podeu accedir al guió 
de pràctiques (Servei de Fotocòpies i web titulació – biologia.uab.es). Tots els alumnes, inclosos 
els repetidors, hauran de fer un examen de pràctiques. 
 
 
PROGRAMA DE TEORIA 
 
 
Primer quadrimestre 
 
Professor. Dr. Octavi Martí 
 
Introduccio 
Fisiologia Animal. Concepte. Medi intern i 
homeostasi.  
 
Excitabilitat i cel.lules excitables 
Mecanismes de comunicació intercel.lular. 
Receptors. Missatgers intra-cel.lulars 

Cèl.lules excitables I: neurones. Bases 
iòniques del potencial de membrana en 
repòs i del potencial d'acció. Conducció 
nerviosa. Sinapsi.  
Cèl.lules excitables II: fibres musculars. Tipus. 
Estructura funcional. Processos funcionals 
associats a la contracció. 
 
Compartiments Liquids i sang  
Compartiments líquids i composició.  
Elements formes de la sang. Hemostàsia. 
 
Sistema circulatori 
Conceptes d'hemodinàmica. 



Esdeveniments elèctrics i mecànics durant el 
cicle cardíac. Electrocardiograma. 
Circulació arterial, venosa i linfàtica. Pressió 
arterial. Intercanvi capil.lar. 
Control humoral i nerviós del sistema 
cardiovascular. 
 
Respiracio 
Concepte de respiració. 
Anatomia funcional del pulmó dels 
mamífers. Mecànica de la respiració. 
Intercanvi de gasos. 
Regulació de la respiració. 
 
 
Professora. Dra. Amalia Molinero 
 
Nutrició i digestió 
Concepte de nutrició i digestió. 
Requeriments nutricionals de l’organisme. 
Organització del sistema gastrointestinal: 
característiques histològiques. Inervació, flux 
sanguini i regulació hormonal. 
Digestió: Ingestió de l’aliment, deglució. 
Estómac: característiques anatòmiques, sucs 
gàstrics, regulació de la secreció gàstrica. 
Budell prim: característiques anatòmiques, 
motilitat intestinal, secrecions intestinals 
intrínseques i extrínseques (pàncreas exocrí i 
fetge). Absorció de nutrients. Budell gruixut: 
característiques anatòmiques, motilitat. 
Regulació de la ingesta. 
 
Metabolisme i termo-rregulació 
Integració de les funcions metabòliques de 
l‘organisme. Taxa metabòlica, factors que la 
modifiquen. Regulació de la temperatura 
corporal.  
 
Excreció i osmorregulació 
Concepte i òrgans excretors. Excreció de 
productes nitrogenats. Anatomia funcional 
del ronyó de mamífer. Formació d’orina: 
filtració, reabsorció i secreció. 
Regulació de la funció renal. Dilució i 
concentració d’orina. Sistema 
renina/angiotensina/aldosterona. 
Osmorregulació 
Regulació de l’equilibri àcid-base 
 
 
Segon quadrimestre 
 
Professora. Dra. Mercè Giralt 
 
Sistema endocri 
Hormones. Concepte. Mecanismes d'acció. 
Sistemes de regulació. 
Neurosecreció. Concepte. La pineal. 
L'hipotàlem endocrí. 

La hipòfisi. Lòbuls hipofisaris. Hormones 
neurohipofisàries. 
La hipòfisi anterior. Control hipotalàmic. 
Hormones adenohipofisàries. Opiacis 
endògens. 
Teixit cromafí i adrenocortical. Glàndula 
adrenal. Hormones adrenales. Evolució dels 
teixit cromafí i adrenocortical. Funcions 
fisiològiques de les catecolamines. Eix 
pituitari-adrenal i els glucocorticoides: 
regulació i funció. 
L'eix pituitari-tiroideu. La glàndula tiroides. 
Síntesis de las hormones tiroidees. Funcions. 
Hormones pancreàtiques. Insulina i Glucagó. 
Funcions. 
El metabolisme del calci i fòsfor. 
Paratohormona i calcitonina. Vitamina D. 
 
Reproduccio 
Aspectes generals i anatomo-funcionals.  
La funció testicular. Control de les funcions 
reproductives masculines 
La funció ovàrica. El cicle ovàric i 
endometrial. Control reproductor en la 
femella. 
Endocrinologia de la gestació, el part i la 
lactància. 
 
 
Professor. Dr. Antonio Armario 
 
Sistema nervios 
Cèl.lules nervioses: neurones i glia. 
Conceptes bàsics de neuroquímica. 
Integració neuronal i integració neural. 
Organització anatòmica del sistema nerviós. 
Barrera hematoencefàlica. Líquid cefalo-
raquidi. 
Estructura histològica de l'escorça cerebral. 
Organització funcional de l'escorça. 
Receptors sensorials. Concepte. Tipus. 
Mecanismes de transducció. 
Receptors del tacte i pressió. Nocicepció. 
Receptors del dolor i integració central del 
dolor. 
Fono-recepció i oïda humana. 
Foto-recepció i l'ull humà. 
Quimio-recepció: El gust i l'olfacte. 
Control motor: organització medul.lar. 
Organs sensorials del múscul. L'organizació 
dels moviments musculars. 
Control motor: organització supramedul.lar. 
Paper de l'escorça cerebral, ganglis basals i 
el cerebel. 
Funció vestibular i equilibri. 
Sistema nerviós vegetatiu. Simpàtic i 
parasimpàtic. 
Estats d'activació del SNC. 
Electroencefalograma. El sistema reticular. 
Vigília i son. 



Emoció i motivació. Conceptes. El papel del 
sistema límbic i de l'hipotàlem. 

Funcions superiors del SN. Memòria i 
aprenentatge. Llenguatge. 

 
 
PROGRAMA DE PRÀCTIQUES 
 
1. Sistemes cardiovascular i respiratori, i ritmes circadians en humans. 
2. Identificació d’estructures del sistema nerviós central de rata amb atles estereotàxic. 
3. Adquisició de dades de variables fisiològiques en humans usant el sistema Biopac. 
4. El mètode científic: Un cas teòrico-pràctic aplicat als efectes de la deprivació hídrica i de 
l'estrès en ratolí. 
5. Tractament estadístic de dades experimentals i discussió. 
6. Autoavaluació assistida per ordinador: 'Endocrine cells' i 'Neural Communication'. 
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