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1. Dades de l’assignatura 
 

 Nom de l’assignatura Genètica 
  
Codi  
 6 
Crèdits ECTS  
  
Curs i període en el que 
s’imparteix Primer curs, Segon semestre 

  
Horari  
  

Lloc on s’imparteix 

 
 
 
 

Facultat de Biociències 
http://www.uab.cat/biociencies/

  
Llengües Català, Espanyol 
  
 

Professor/a de contacte  

Nom professor/a Susana Pastor Benito 
  

e-mail Susana.pastor@uab.es 

http://www.uab.cat/biociencies/


 
 

3.- Prerequisits 
 

No hi ha cap prerequisit, però es recomana revisar els conceptes de Genètica de Batxillerat. 

 

4.- Contextualització i objectius formatius de l’assignatura 
 

 
La ciència de la genètica estudia tot el que fa referència al material hereditari dels éssers vius; com es 

transmet a la descendència, com s’expressa i com varia i evoluciona en les poblacions. És una ciència 

fonamental que integra tots els nivells d’organització dels diferents organismes, des del molecular al 

poblacional i a l’evolutiu.  

 

L’assignatura de Genètica, de caràcter obligatori, està destinada a que els estudiants de primer curs 

s’introdueixin en els conceptes bàsics d’aquesta ciència per poder entendre i) les lleis de l’herència, ii) 

la seva base citològica i molecular i iii) la seva variació a nivell cel·lular i poblacional 

 

Els principals objectius d’aquesta assignatura són: 

• La comprensió de  les bases i els mecanismes de l’herència biològica; l’elaboració i utilització de 

mapes genètics 

• La interpretació de la variació genètica dins i entre les poblacions; 

• La identificació de l’estructura del material genètic i la seva variabilitat organitzativa; 

• Fomentar en l’alumnat la capacitat de raonar, interpretar i extreure conclusions mitjançant la 

resolució de qüestions, de problemes bàsics de genètica i/o mitjançant la discussió de textos 

científics.  

 



 

5.- Competències i resultats d’aprenentatge de l’assignatura 
 
 
 
 
 

   
CE4. Conèixer i interpretar la diversitat microbiana, la fisiologia i el 
metabolisme dels microorganismes i les bases genètiques que regeixen i 
regules les seves funcions vitals  

 Competència 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

Resultats d’aprenentatge 

 CE4.10. Comprendre els mecanismes de la herència i els 
fonaments de la millora genètica 
CE4.11. Elaborar i treballar amb mapes genètics i físics 
CE4.12. Interpretar la variació genètica dins i entre poblacions. 
CE4.13. Identificar l’estructura del material genètic i la seva 
variabilitat organitzativa 
CE4.14. Resoldre problemes bàsics de genètica 

  
CT1. Utilitzar bibliografia o eines d’Internet, específiques de la 
Microbiologia i d’altres ciències afins, tant en llengua anglesa com en 
llengua pròpia  

Competència 

  

Competència CT2. Obtenir, seleccionar i gestionar la informació 
  

Competència CT3. Identificar i resoldre problemes 
  

CT4. Dissenyar experiments i interpretar els resultats Competència 
  

CT5. Saber comunicar oralment i per escrit Competència 
  

CT7. Saber treballar individualment, en grup, en equips de caràcter 
multidisciplinar i en un context internacional. Competència 

  
CT8. Desenvolupar el raonament crític en l’àmbit d’estudi i en relació a 
l’entorn social Competència 

  
CT12. Desenvolupar la creativitat i la iniciativa Competència 
  



 
 

6.- Continguts de l’assignatura 

 
 

7.- Metodologia docent i activitats formatives 
 

 

El contingut d’aquesta assignatura és: 

El mendelisme i la teoria cromosòmica. Introducció a la Genètica. Organismes model. Gens i 

ambient. Patrons d’herència d’un gen. Herència lligada al sexe. Patrons d’herència de dos gens. 

Relacions de dominància. Lligament i mapes genètics. Organització del material genètic. Replicació, 

transcripció i traducció. Mutació, reparació i recombinació. Canvis cromosòmics estructurals i 

numèrics. Genètica de poblacions. La variació genètica i la seva dinàmica en les poblacions. 

 

En aquesta assignatura s’han programat les següents activitats: 

 

Classes de teoria: L’alumne adquireix els coneixements científics propis de la assignatura assistint 

a les classes de teoria que complementarà amb l’estudi personal dels temes exposats. Aquestes 

classes estan concebudes com un mètode fonamentalment unidireccional de transmissió de 

coneixements del professor a l’alumne que obliga a l’alumne fora de classe a desenvolupar 

estratègies d’aprenentatge autònom. 

 

Classes de problemes: Els coneixements adquirits en les classes de teoria i en l’estudi personal 

s’apliquen a la resolució de casos pràctics (qüestions, interpretació de textos i/o problemes bàsics de 

genètica) que es plantegen en les classes de problemes, on es treballa la manera de resoldre’ls. 

L’alumne treballarà individualment o en grups reduïts permetent que adquireixi la capacitat de 

treballar en grup, la d’anàlisi i la de síntesi. A més, les classes de problemes permetran treballar amb 

l’alumne en l’aplicació de recursos estadístics en la interpretació de dades genètiques. 

Setmanalment, alguns dels casos pràctics plantejats en aquestes classes es deixaran per al treball 

autònom o en grup dels alumnes fora de les hores de classe. 

 

Tutories: L’alumne té la possibilitat d’assistir a les tutories en grups reduïts per consolidar els 

coneixements i resoldre dubtes. Igualment, les tutories individualitzades serviran per calibrar l’avanç 

en la comprensió de la matèria per part de l’alumne, així com per ajudar-lo amb els conceptes més 

difícils. 



 
 
TIPUS D’ACTIVITAT  ACTIVITAT  HORES  RESULTATS D’APRENENTATGE 

 
Dirigides    
 Classes de teoria 33 C4.10, C4.11, C4.12, C4.13, CT2 

 Seminaris i classes de problemes 12 C4.14, CT3, CT4, CT5, CT7, CT8, 
CT12 

    
 
Supervisades    

 Tutories en grup i individual 5 CT3, CT5, CT8, CT12 
 Preparació de materials 0,5 CT1, CT7, CT8 
    
 
Autònomes    

 Estudi 45 CT1, CT2,CT8 
 Resolució de problemes 30 CE4.14, CT3, CT4 
 Redacció de treballs 6 CT1, CT2, CT5,CT7,CT8, CT12 
 Lectura de textos 8 CT1, CT2 
 Recerca bibliogràfica 5,5 CT1, CT2 
 



 
8.- Avaluació 

 
Les competències d’aquesta matèria s’avaluaran mitjançant avaluació continuada. Es tindrà en 

compte el resultat de les diferents probes escrites, la resolució de problemes i l’activitat participativa 

en l’aula. 

El sistema d’avaluació s’organitza en 2 mòduls, cadascun dels quals tindrà assignat un pes específic 

en la qualificació final: 

 

Mòdul de proves escrites: Es realitzaran 2 probes parcials eliminatoris i un examen final en que 

s’avaluarà tant el contingut de les classes teòriques com el de les classes de problemes.  Per a 

poder superar cada parcial i eliminar la part corresponent de la matèria, l’alumne haurà d’aconseguir 

una qualificació mínima de 4.  Si el promig de les dues proves parcials es igual o superior a 5, 

l’alumne no haurà de presentar-se a l’examen final. Els alumnes que no es presentin, no superin o 

desitgin obtenir una millor qualificació d’algun o d’ambdós exàmens parcials, hauran d’examinar-se 

de la part de l’assignatura corresponent a l’examen final. 

El conjunt d’aquestes proves escrites representarà un 75% de la nota final.  

 

Mòdul de discussió, participació a l’aula, campus virtual i de resolució de problemes: Aquest 

mòdul tindrà un pes global del  25% de la nota final de l’assignatura. 

 

Es considerarà com a “no presentat” a aquells alumnes que no s’hagin presentat a cap prova escrita 

i que no hagin entregat més del 60% dels casos pràctics plantejats en les classes de problemes.  

 
 

ACTIVITATS D’AVALUACIÓ  HORES  RESULTATS D’APRENENTATGE 

   
C4.10, C4.11, C4.12, C4.13, C4.14, 
CT1, CT2, CT3, CT4, CT5, CT7, 
CT8, CT12 

Proves individuals al llarg del curs 3 

   
C4.10, C4.11, C4.12, C4.13, C4.14, 
CT1, CT2, CT3, CT4, CT5, CT7, 
CT8, CT12 

Prova de maduresa final (avaluació individual) 2 

 
 
 



 
9- Bibliografia i enllaços web 
 
 

  
 

Llibres 
1. Griffiths, A.J.F., Wessler, S.R., Lewontin, R.C., Carroll, S.B. (2008) “Genética”. 8a edició. McGraw-

Hill / Interamericana de España. 

2. Pierce, Benjamin A. (2009). “Genética. Un enfoque conceptual”, 3ª edición, Editorial Médica 

Panamericana 

 

Enllaços web  
Aula Virtual de l’Autònoma Interactiva: https://cv2008.uab.cat

Sociedad Española de Genética: http://www.segenetica.es/
 

 

https://cv2008.uab.cat/
http://www.segenetica.es/
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