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Prerequisits

Tot i que no hi ha prerequisits oficials, és convenient que l'estudiant hagi adquirit les competències
associades amb les següents assignatures: Química, Biologia Cel·lular i Histologia, Ecologia, Fisiologia
Vegetal i Fisiologia Animal. Una part de la bibliografia recomanada, les lectures i els materials treballats a
classe seran en anglès, per la qual cosa es recomana que l'alumne tingui unes habilitats mínimes en
aquesta llengua.

Objectius i contextualització

La contaminació i els seus efectes nocius sobre els organismes vius, incloent-hi l'home, és un dels principals
problemes ambientals actuals. L'abast d'aquest problema és global degut als processos de transport entre
compartiments ambientals, afectant seriosament la salut dels ecosistemes i per tant la de la humanitat. Amb
aquesta assignatura l'alumne identificarà els processos de contaminació i els seus efectes, alhora que serà
capaç de decidir i utilitzar les tècniques de laboratori i de camp més adients per a avaluar-la en cada cas.

Els objectius de l'assignatura, per tant, són que l'alumne desenvolupi les següents competències:
a) Coneixements: identificar la química ambiental dels principals contaminants ambientals, així com els

índexs que permeten avaluar de manera
prospectiva o retrospectiva els potencials impactes de la contaminació des dels efectes a nivell molecular

com a nivell d'ecosistema.
b) Procediments: dominar tècniques de laboratori i de camp per a l'avaluació dels impactes de la

contaminació, resoldre problemes i prendre decisions.
c) Actituds: sensibilitzar-se en relació als temes mediambientals.

Competències i resultats d'aprenentatge

1721:E04 - Catalogar, avaluar i gestionar recursos biològicos naturals.

1721:E04.05 - Manejar les diferents tècniques que permeten identificar els impactes que diferents
tipus de contaminació tenen en el nivell d'organisme, de població, de comunitat i d'ecosistema.

1721:E07 - Mostrejar, caracteritzar i manipular poblacions i comunitats.

1721:E07.07 - Recollir i analitzar mostres biològiques, com a bioindicadors.

1721:E08 - Gestionar, conservar i restaurar poblacions i ecosistemes.
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1721:E08.07 - Aplicar el coneixement del funcionament del medi aquàtic (limnològic i oceànic) i aeri
al diagnòstic i resolució dels problemes derivats de la contaminació en els éssers vius.

1721:E14 - Identificar i utilitzar bioindicadors.
1721:E14.03 - Ús d'índexs per a determinar l'estat de conservació d'un ecosistema.

1721:E15 - Fer diagnòstics biològics.
1721:E15.03 - Identificar els principals mecanismes de difusió, transformació i acumulació dels
principals contaminants en el medi natural i en la biota.

1721:E17 - Desenvolupar bioassaigs i aplicar processos biotecnològics.

1721:E17.04 - Conèixer les principals tècniques d'identificació de l'estat de contaminació d'un
ecosistema.

1721:E25 - Diagnosticar i solucionar problemes ambientals pel que fa al medi biològic.

1721:E25.06 - Poder identificar els principals tipus de contaminants presents en el medi aquàtic i
atmosfèric.

1721:T04 - Comunicar-se eficaçment oralment i per escrit.

1721:T04.00 - Comunicar-se eficaçment oralment i per escrit.

1721:T08 - Resoldre problemes.

1721:T08.00 - Resoldre problemes.

1721:T09 - Prendre decisions.

1721:T09.00 - Prendre decisions.

1721:T17 - Adaptar-se a noves situacions.

1721:T17.00 - Adaptar-se a noves situacions.

1721:T22 - Sensibilitzar-se en relació amb temes mediambientals.

1721:T22.00 - Sensibilitzar-se en relació amb temes mediambientals.

Continguts

PROGRAMA DE TEORIA

. De la font dels contaminants a l'efecte als ecosistemesTema 1

BLOC A. QUÍMICA AMBIENTAL

. Fonts de contaminació i principals contaminantsTema 2

. Transport i transferència de contaminants entre compartimentsTema 3

. Transformacions abiòtiques i biòtiques dels contaminantsTema 4

BLOC B. TOXICOLOGIA: L'INDIVIDU

. Conceptes bàsics de toxicologiaTema 5

. Relació dosi-resposta i índex de toxicitatTema 6

. ToxicocinèticaTema 7

. Toxicodinàmia I: efectes en òrgans i sistemesTema 8

. Toxicodinàmia II: altres efectesTema 9
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BLOC C. ECOTOXICOLOGIA: DE L'INDIVIDU A L'ECOSISTEMA

. Introducció a l'ecotoxicologiaTema 10

. Efectes a nivell de poblacióTema 11

. Efectes a nivell de comunitatTema 12

. Efectes a nivell d'ecosistemaTema 13

BLOC D. METODOLOGIES D'ESTUDI EN ECOTOXICOLOGIA

. Introducció a la monitorització dels contaminants: mètodes químics i biològicsTema 14

. Monitorització química: determinació dels nivells de contaminantsTema 15

. Monitorització biològica: biomarcadors, bioindicadors i indicadors ecològicsTema 16

. Metodologies d'avaluació de la toxicitatTema 17

. Extrapolació a nivell ecològic a partir de dades de nivells d'organització inferiorsTema 18

 Avaluació de risc ecològic de la contaminacióTema 19.

. Estudis de casTema 20

PROGRAMA DE PRÀCTIQUES

. Ús de comunitats de macroinvertebrats aquàtics com a bioindicadores de contaminacióPràctica 1

. Bioindicadors de laboratori: tests ecotoxicològics i anàlisi decontaminantsPràctica 2

Metodologia

Les sessions dirigides consistiran en sessions de classe magistral complementades amb exercicis pràctics o
treball de casos individuals o en grup, juntament amb una sortida de camp i dos periodes de pràctiques, el
primer just després de la sortida, al principi del semestre, i el segon cap al final del semestre. L'assistència a
la sortida i les pràctiques és obligatoria. No caldrà entregar cap treball de les pràctiques, però a l'exàmen
final hi haurà preguntes sobre els resultats de pràctiques.

Durant el semestre, els alumnes prepararan un seminari en grup (presentació oral) que hauran de presentar
a final del semestre. Durant la preparació d'aquests seminari, es comptarà amb dues sessions en grup
l'objectiu de les quals serà resoldre dubtes, repassar conceptes bàsics no explicats a classe i orientar sobre
les fonts consultades pels alumnes per a l'elaboració del seminari. L'horari de les tutories individualitzades
es concretaran amb el professor.

L'alumne haurà de dedicar temps a activitats autònomes com són la preparació del seminari, la resolució de
problemes i casos plantejats a classe, així com a l'estudi.

Activitats formatives
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Activitat Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes magistrals 36 1.44 1721:E04.05 , 1721:E08.07 , 1721:E15.03 , 1721:E25.06 , 1721:E17.04

Estudis de casos i

problemes

18 0.72 1721:T04.00 , 1721:T08.00 , 1721:T09.00

Pràctiques de laboratori 21 0.84 1721:E04.05 , 1721:T22.00 , 1721:E14.03 , 1721:T08.00 , 1721:T09.00

Sortida de camp 5 0.2 1721:E07.07 , 1721:E14.03

Tipus: Supervisades

Seminari 4 0.16 1721:T04.00 , 1721:T17.00 , 1721:T22.00 , 1721:T09.00 , 1721:T08.00

Tutories 10 0.4 1721:T04.00 , 1721:T09.00 , 1721:T17.00 , 1721:T22.00 , 1721:T08.00

Tipus: Autònomes

Estudi 94 3.76 1721:E04.05 , 1721:E17.04 , 1721:E25.06 , 1721:E15.03 , 1721:E08.07

, 1721:E14.03

Preparació seminari 30 1.2 1721:E15.03 , 1721:T04.00 , 1721:T22.00 , 1721:T09.00 , 1721:E17.04

Resolució de casos i

problemes

20 0.8 1721:T08.00 , 1721:T09.00

Avaluació

L'avaluació consistirà en un exàmen parcial a mig semestre on s'avaluaran els blocs A i B de teoria, un
segon parcial on entraran els blocs C i D, seguit d'un exàmen final de tots els blocs de teoria, juntament amb
preguntes referents a les pràctiques. Cadascun dels dos exàmens parcials comptarà un 20% de la nota,
mentre que l'exàmen final comptarà pel 40% de la nota. La resta de la nota s'obtindrà del seminari (15%) i
dels treballs de casos i problemes plantejats durant el curs (5%). No hi ha nota mínima per a fer mitjana.

Un alumne es considerarà com a ' ' quan la valoració de les activitats d'avaluació realitzades no lisuspès
permeti assolir la qualificació global de 5. Quan l'alumne no es presenti a alguna de les activitats d'avaluació,
aquesta puntuarà com a un zero.

Només es considerarà l'alumne com a ' ' en el cas que l'alumne no comparegui a cap dels tresno presentat
exàmens.

Activitats d'avaluació

Activitat Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Casos i

problemes

5% 2.5 0.1 1721:T08.00 , 1721:T09.00 , 1721:T22.00

Exàmen

final

40% 3 0.12 1721:E04.05 , 1721:E08.07 , 1721:E14.03 , 1721:E15.03 , 1721:E25.06 ,

1721:T17.00 , 1721:T09.00 , 1721:T08.00 , 1721:T04.00 , 1721:E17.04

Exàmen

parcial 1

20% 3 0.12 1721:E07.07 , 1721:E08.07 , 1721:E15.03 , 1721:T08.00 , 1721:T09.00 ,

1721:T04.00 , 1721:E25.06

Exàmen 20% 3 0.12 1721:E04.05 , 1721:E17.04 , 1721:E07.07 , 1721:E14.03 , 1721:T04.00 ,
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parcial 2 1721:T09.00 , 1721:T08.00

Seminari 15% 0.5 0.02 1721:E14.03 , 1721:T04.00 , 1721:T08.00 , 1721:T09.00
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Tutorials web

Tutorial I:Principis bàsics de toxicologia (http://sis.nlm.nih.gov/enviro/toxtutor/Tox1/index.html)

Tutorial II: Toxicocinètica (http://sis.nlm.nih.gov/enviro/toxtutor/Tox2/index.html)
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