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Objectius

 
Competències específiques 

Coneixements 
Assolir un coneixement bàsic de les bases moleculars de la vida, descrivint l?estructura i funció de les biomolècules, el metabolisme
i l?emmagatzemament i transmissió de la informació genètica.

 
Habilitats 

 
Competències genèriques 

Capacitats prèvies

 

Continguts

 
 

Teoria  

El temari es distribuirà el primer dia de classe, i es troba també la informació en el Campus Virtual.

 

Problemes  

Resolució a classe de problemes pràctics, que permeten consolidar els conceptes teòrics del
temari.  

 

Laboratoris  

Es donaran 4 sessions de pràctiques de laboratori: Pràctica 1. Determinació de la concentració de
glucosa. Pràctica 2. Cromatografia.  Pràctica 3. Determinació de l?activitat fosfatasa alcalina. Pràctica 4.

Electroforesi.

 

Metodologia docent

 
-

Avaluació
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1a convocatòria (febrer/juny) 2a convocatòria
(juliol/setembre)

Avaluació en grups  Avaluació individual                              

no haura evaluacio en gurps

L'avaluació final depèn de la
Nota teoria + Nota problemes
+ Nota pràctiques. La
realització de les pràctiques és
obligatòria.En caràcter
voluntari, es podrà obtenir fins
a 1 punt addicional per la
participació a l?activitat del
Campus Virtual. Es realitzarà
una evaluació continuada
durant el curs corresponent a 3
blocs de prerguntes tipus test,
que s?hauran de contestar de
forma raonada. La nota
màxima global de la
participació al Campus virtual
serà de 1 punt  addicional a la
nota. Hi haurà un examen final
al finalitzar el semestre.

Hi haurà una segona
convocatòria (examen de
Teoria i Examen de
Problemes) al juliol.
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Enllaços

 
Alberts et al. 2004 ?Biologia Molecular de la célula? http://www.garlandscience.com
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(2007)
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