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1. Dades de l’assignatura 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nom de l’assignatura Mutagènesi 
  
Codi 101980 
  
Crèdits ECTS 6 
  
Curs i període en el que 
s’imparteix 2on curs / 2on semestre 

  
Horari Veure Web facultat:  http://www.uab.es/biociencies/ 
  
Lloc on s’imparteix Facultat de Biociències (veure l’aula al calendari) 
  
Llengües Català  
  
 

Professor/a de contacte  

Nom professor/a Amadeu Creus Capdevila / Ricard Marcos Dauder  
  

e-mail Amadeu.Creus@uab.cat  / Ricard.Marcos@uab.cat 

http://www.uab.cat/servlet/Satellite?cid=1096482137060&pagename=i-UAB%2FPage%2FTemplateHomeFacultat�


 
 

3.- Prerequisits 
 

 
• Repassar els conceptes apresos a Biologia molecular de eucariotes i Biologia molecular de 

procariotes del primer semestre.  

 
 

4.- Contextualització i objectius formatius de l’assignatura 
 

 
La Mutagènesi fa referència a la naturalesa dels canvis mutacionals, als diferents factors i mecanismes 
involucrats en la inducció de dany genètic i a la seva relació amb diferents malalties, en especial el 
càncer i les síndromes associades amb inestabilitat cromosòmica i deficiències en reparació. 
L’assignatura de Mutagènesi també serveix per introduir els assaigs més emprats en l’avaluació 
genotòxica i que són utilitzats en les bateries estàndard. Així mateix, estableix els lligams entre els 
fonaments dels sistemes d’avaluació mutagènica, el seu paper en les anàlisis de mutagenicitat i llur 
aplicació en els estudis de biomonitoratge de poblacions humanes. És una assignatura que té aspectes 
bàsics i aplicats, i que integra diferents nivells, des del  molecular a l’individual i poblacional. 
L’assignatura de Mutagènesi és de segon curs i desenvolupa bàsicament els següents aspectes: bases 
moleculars de la mutagènesi, agents mutagènics físics i químics,  sistemes de detecció mutagènica, 
mutagènesi i malalties, avaluació mutagènica i biomonitoratge.  
 
Els principals objectius d’aquesta assignatura són: 

• La comprensió de  les bases i els mecanismes de la mutació gènica i cromosòmica, així com la 
relació entre la mutagènesi i algunes malalties i síndromes humanes. 

• La capacitació per interpretar els resultats de les proves de genotoxicitat i per dissenyar estudis 
destinats a l’avaluació mutagènica. 

• El  coneixement de les fites més rellevants de la mutagènesi i la toxicologia genètica, posant 
èmfasi en les perspectives de futur. 

 
 



 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Competència 
CE13. Definir la mutació i els seus tipus, i determinar els nivells de dany 
gènic, cromosòmic i genòmic en el material hereditari de qualsevol espècie, 
tant espontani com induit, i evaluar les seves conseqüències  

   

Resultats d’aprenentatge 

 CE13.3 Descriure els diferents tipus de mutacions, gènica i 
cromosòmiques i les seves conseqüències 
somàtiques i germinals 

CE13.4 Descriure les bases moleculars de la mutacions i 
els mecanismes de reparació en procariotes i 
eucariotes 

CE13.5 Descriure els fonaments dels principals mètodes 
d’avaluació mutagènica i la seva aplicació en estudis 
de biomonitorització  

 
 

Competència 
 
CT1. Desenvolupar la capacitat d’anàlisi i síntesi 

   

Competència 
CT3. Utilitzar i gestionar informació bibliogràfica o recursos informàtics 

o d’Internet en l’àmbit d’estudi, en les llengües pròpies i en anglès  

 
   

Competència 
CT10. Raonar críticament 

 
   

  

Competència 
CT13. Desenvolupar l’ aprenentatge autònom 

 



 
6.- Metodologia docent i activitats formatives 

 
 
 
 
TIPUS D’ACTIVITAT ACTIVITAT HORES COMPETÈNCIES 

 
Dirigides    

 Classes teòriques 26 CE13.3, CE13.4, CE13.5, CT1, CT3, CT10, 
CT13 

 Aprenentage autònom dirigit 3 CE13.3, CE13.4, CE13.5, CT1, CT3, CT10, 
CT13 

 Seminaris 6 CE13.3, CE13.4, CE13.5, CT1, CT3, CT10, 
CT13 

 
 
 

Classes de problemes i anàlisi de 
casos 10 CE13.3, CE13.4, CE13.5, CT1, CT3, CT10, 

CT13 

Supervisades Tutories  5  
 

El desenvolupament de les activitats formatives del curs es basa en: classes de teoria, classes de 
problemes i  anàlisi de situacions, classes adreçades a orientar l’aprenentatge autònom, i seminaris. 
Cadascuna d’aquestes activitats es farà seguint la seva metodologia específica i es complementaran 
amb tutories. 

Classes de teoria: L’alumne adquireix els coneixements propis de la assignatura assistint a les 
classes de teoria: classes magistrals, que complementarà amb l’estudi personal de la matèria 
explicada. El material audiovisual utilitzat a classe el podrà trobar l’alumne a l’eina de “material 
docent” del Campus Virtual. Aquestes classes estan concebudes bàsicament com un mètode 
unidireccional de transmissió de coneixements del professor cap a l’alumne, que l’obliga a 
desenvolupar estratègies d’aprenentatge autònom.  
 
Classes de problemes i anàlisi de situacions: Els coneixements adquirits en les classes de teoria i 
en l’estudi personal s’apliquen a la resolució de problemes i casos pràctics, prèviament enunciats,  
plantejant la manera d’interpretar-los i  de resoldre’ls. Els alumnes treballen en grups reduïts, 
desenvolupant les capacitats de treball en grup, d’anàlisi de dades i de síntesi dels resultats.  
L’alumne trobarà al Campus Virtual els enunciats dels problemes i casos per treballar a classe. A 
més, disposarà de l’enunciat d’altres problemes i situacions que podrà treballar de manera autònoma. 
 
Seminaris:  Presentació i discussió de treballs de recerca originals. L’alumne podrà accedir als  
treballs mitjançant el Campus Virtual. 
 
Classes per orientar l’aprenentatge autònom: Aquestes classes serviran principalment per dirigir 
les activitats de busca d’informació i de consulta bibliogràfica, així com per planificar estratègies 
eficaces per l’aprenentatge. 
 
Tutories: El seu objectiu és múltiple: resoldre dubtes, orientar sobre les fonts bibliogràfiques i 
explicar l’ús de les eines del Campus Virtual. Aquestes sessions no serviran per avançar matèria, 
sinó que seran de suport.. 
 



 
Autònomes 

 Estudi 70 CE13.3, CE13.4, CE13.5, CT1, CT3, CT10, 
CT13 

 Resolució de problemes 20 CE13.3, CE13.4, CE13.5, CT1, CT3, CT10, 
CT13 

 Elaboració de treballs 10 CE13.3, CE13.4, CE13.5, CT1, CT3, CT10, 
CT13 

8.- Avaluació 
Les competències d’aquesta assignatura s’avaluaran d’acord a tres mòduls: 

1.- Exàmens 

Exàmens que inclouen l’avaluació dels continguts de les classes teòriques i de problemes. 

Es realitzaran dues proves eliminatòries. Per a poder aprovar l’assignatura cal aconseguir una 

nota mínima en cada una d’aquestes dues parts de 4,5. 

Per a millorar la nota, o per a superar les notes inferiors al 4,5, es podrà realitzar una 

recuperació al final de curs. Es considerarà la millora de la nota sempre i quan la nota de la 

recuperació sigui superior a la nota obtinguda abans. Si la nota de recuperació és igual o 

inferior en menys d’1 punt se mantindrà la nota inicial. En cas que la nota de recuperació sigui 

inferior en 1 punt o més a l’aconseguia abans, la nota d’aquesta part correspondrà a la mitjana 

aritmètica de les dues notes. 

La nota corresponent al mòdul d’exàmens serà la mitjana de les notes de les dues parts i per a 

poder aprovar cal una nota ≥ 4,5. La qualificació obtinguda per aquest concepte representarà el 

75% de la nota final de l'assignatura. 

2.- Participació 

S’avaluarà, així mateix, la participació en els treballs de grup proposats al llarg del curs. 

La qualificació d’aquest mòdul representarà un 10% de la nota final. No cal una nota mínima 

del mateix per poder aprovar l’assignatura. 

3.- Treball individual 

S’avaluarà la qualitat i l’adequació a l’assignatura d’un treball de lliure elecció elaborat per 

l’alumne i l’anàlisi d’un cas d’estudi. La nota d’aquest mòdul representarà un 15% del total. Cal 

obtenir un mínim de 5 punts per poder aprovar. 

 

Consideracions finals: 

• L’assignatura s’aprovarà quan l’alumne compleixi les condicions requerides i la nota resultant de 

les diferents avaluacions (exàmens, participació i treball individual) sigui ≥ 5,0. 

• Es considerarà que un estudiant obtindrà la qualificació de No Presentat quan el nombre 

d’activitats d’avaluació realitzades sigui inferior al 50% de les programades per l’assignatura (els 

dos exàmens eliminatoris, les sessions de seminaris i els treballs individuals). 



 

 
 
 
 
 

ACTIVITATS D’AVALUACIÓ HORES RESULTATS D’APRENENTATGE 

   

Exàmens teoria i problemes 9 CE13.3, CE13.4, CE13.5, CT1, CT3, CT10, 
CT13 

 
 

9- Bibliografia i enllaços web 
 

Teoria 
• Li, A.P., Heflich, R.H. (Editors) Genetic Toxicology. CRC Press (1991). 

 
• Migliore, L. (Editor) Mutagenesi Ambientale. Zanichelli (2004) 
 
• Paz y Miño, C., Creus, A., Cabré, O., Leone P.A. (Editores) Genética Toxicológica y 

Carcinogénesis. PUCE/FUNDACYT (2002). 
 
• Phillips, D.H., Venitt, S. (Editors) Environmental Mutagenesis. BIOS Scientific Publishers (1995). 
 
• Tardiff, R.G., Lohman, P.H.M., Vogan, G.N. (Editors) Methods to assess DNA Damage and 

Pepair. John Wiley and Sons 1994). 
 

• Els estudiants que no puguin assistir a una prova d’avaluació individual per causa justificada i 

aportin la documentació corresponent al Coordinador de Grau, tindran dret a realitzar la prova en 

qüestió en una altra data. 
• Respecte a la superació de l’assignatura per part dels alumnes repetidors, no caldrà que l’alumne 

realitzi les activitats docents ni les avaluacions d’aquelles competències ja superades, a partir de la 

segona matrícula d’una assignatura.  
 

Resum de les condicions per a poder aprovar l’assignatura 

Mòduls % sobre la nota final Condicions 

Exàmens  75% Nota mínima de cada una de les dues parts  ≥ 4,5 

Nota mínima de la mitjana dels exàmens ≥ 4,5 

Participació 10% Cap 

 

Treballs 

individuals 
15% Com a mínim cal presentar-ne un 

 



 
Enllaços web  

    www.eems-eu.org/ 
    www.ems-us.org/ 
    www.ukems.org/ 
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