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1. Introducció histbrica. 

11. Estructura i propietats dels icids nucleics. 
Estructura química i composició. Estructura del DNA. Propietats químiques del DNA. Modificacions 
químiques del DNA. Purificació d'icids nucleics. Seqüenciació del DNA. Síntesi química de DNA 

111. Empaquetament del DNA 
DNA en virus, bacteris i eucariotes (gens i cromosomes). Super-enrotllament del DNA. Nivells 
d'estructuració de la cromatina eucariota. 

IV. Replicació, reparació, recombinació i elements genetics mbbils 
Replicació del DNA. Reparació del DNA. Recombinació. Transposons. 

V. Transcripció i regulació de l'expressió genica 
Transcripció i regulació de l'expressió gknica en procariotes. Transcripció i regulació de l'expressió 
genica en eucariotes 

VI. Processament post-transcripcional 
Processament del mRNA eucariota. Processament del rRNA a procariotes i eucariotes. Processament 
del tRNA a procariotes i eucanotes. 

VII. Traducció 
El codi genetic. Ribosomes. Aminoacilació. Mecanisme de la traducció. Control de la traducció 
eucariota 

VI11 Tecniques bisiques de manipulació del DNA. 
Enzims de restricció. Clonatge i expressió. Reacció en cadena de la polimerasa (PCR) 



Prhctiques 

En els plans d'estudi de la llicenciatura de Química aquesta assignatura no té practiques de laboratori. 

Problemes 

15 hores, de les quals l'avaluació representa el 20% de la qualificació de l'assignatura. 

Professora: Dra. Assumpció Bosch- ) 

Teoria 

45 hores, de les quals l'avaluació representa el 80% de la qualificació de l'assignatura. 

Professora: Dra. M. Rosario Fernández (sosario.ferilandcziti:~iab.cat ) 

Professora: Dra. Assumpció Bosch (assun~pciu.boscI~(~,~1;1b.cat) 

Avaluació 

Durant el curs es faran un total 3 examens d'avaluació parcial de la part teorica. Els dos primers permetran 
alliberar materia sempre i quan la nota obtinguda superi el 45% de la nota maxima del examen. El tercer 
examen parcial és fara el mateix dia que en el calendari academic s'hagi fitxat per I'examen final. La data 
per la realització dels dos primers examens parcials, sera anunciada en el Campus Virtual, almenys amb una 
setmana d'antelació. 

A fínal del curs es fara el promig dels 3 eximens d'avaluació parcial (sempre que cadascun d'ells superi el 
45% de la nota maxima). 

En cas de no haver fet, o superat el 45% de la nota maxima, de qualsevol dels 2 primers examen parcials, al 
final del curs, el mateix dia que es fara el 3r examen parcial, es fara un examen final on l'alumne s'hauri 
d'exarninar de totes les parts que no hagi superat, juntarnent amb l'examen de la tercera part. 

L'examen de problemes es farii el mateix dia (hora i Iloc) fitxat per l'examen final en el calendari acadernic. 

Es considera superada l'assignatura sempre que el promig dels 3 examens parcials de teoria (o I'examen 
final en el seu cas) que suposa el 80% de la nota, més la nota de I'examen de problemes (20% de la nota) 
siguin igual o superior al 50% de la nota mixima final. 
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