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Prerequisits

Per accedir al màster és necessari estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol, o per un altre
expedit en una institució d'educació superior pertanyent a un altre Estat integrant de l'Espai Europeu
d'Educació Superior o de tercers països, que faculti en per a l'accés a ensenyaments de màster.

Els requisits específics d'accés són els següents:

- Estar en possessió del títol de llicenciat, graduat o equivalent en Biologia, Ciències Biomèdiques, Genètica o
Biotecnologia o en els seus equivalents en els plans d'estudis de les diferents universitats. També podran
accedir llicenciats o graduats en Microbiologia o Bioquímica. En aquests casos es valorarà la formació
específica de l'alumne en l'àmbit de la Biologia de la Reproducció i de la Citogenètica. Quan sigui necessari, la
comissió del màster instarà l'alumne a realitzar complements de formació.
- Acreditar un coneixement bàsic de català (nivell B1) o castellà (nivell B1) (només per a alumnes que no
tinguin el català o el castellà com a llengua materna). En el cas que l'estudiant no pugui acreditar el
coneixement de l'idioma, la comissió del màster realitzarà una entrevista i decidirà si l'estudiant és admès o
exclòs.

D'altra banda, donat que en el context de la recerca científica la major part de les fonts d'informació - o com a
mínim les més actualitzades- estan en anglès, és recomanable que els estudiants tinguin un coneixement
bàsic d'aquest idioma.

Objectius

La majoria dels països de la UE presenten índexs demogràfics baixos que, entre altres factors, s'expliquen per
taxes de fecunditat baixes. La perspectiva social és que la infertilitat en els països desenvolupats seguirà
augmentant en els propers anys. Aquesta disminució de la fertilitat es deu principalment a dos factors: 1) edat
materna avançada, que incideix directament en la qualitat i en la quantitat dels oòcits, i 2) disminució de la
qualitat seminal. Aquesta situació ha comportat el desenvolupament de tècniques reproductives
especialitzades. En aquest mòdul s'explicaran les tecnologies més comunes que s'apliquen actualment en el
camp de la reproducció humana, així com, en menor mesura, a l'entorn de la producció animal.

Competències

Citogenètica i Biologia de la Reproducció
Dissenyar experiments, analitzar dades i interpretar-ne els resultats
Identificar els dilemes ètics i aplicar la legislació vigent en l'àrea de coneixement del màster.
Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular
judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les
responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis
Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de
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Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de
problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris)
relacionats amb la seva àrea d'estudi.
Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons
últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense
ambigüitats
Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran
manera, amb treball autònom a autodirigit
Reconèixer lorigen de la infertilitat en humans per indicar el tractament de reproducció assistida
pertinent (especialitat Biologia de la Reproducció).
Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o
l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca
Utilitzar i gestionar informació bibliogràfica o recursos informàtics en l'àmbit del màster, en les llengües
pròpies i en anglès.

Resultats d´aprenentatge

Aplicar la legislació vigent en làmbit de la biologia de la reproducció.
Dissenyar experiments, analitzar dades i interpretar-ne els resultats
Identificar els dilemes ètics associats a lús de les tècniques de biologia de la reproducció en un àmbit
clínic i en làmbit de producció animal.
Identificar i descriure les bases cel·lulars responsables dels processos dinfertilitat en humans.
Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular
judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les
responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis
Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de
problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris)
relacionats amb la seva àrea d'estudi.
Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons
últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense
ambigüitats
Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran
manera, amb treball autònom a autodirigit
Reconèixer les tècniques de diagnòstic genètic vinculades als laboratoris de reproducció humana
assistida.
Reconèixer les tècniques de reproducció humana assistida i les seves indicacions.
Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o
l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca
Utilitzar i gestionar informació bibliogràfica o recursos informàtics en l'àmbit del màster, en les llengües
pròpies i en anglès.

Continguts

Submòdul 1: Diagnòstic genètic de gàmetes i embrions

Mètodes d'anàlisi citogenètica i molecular en gàmetes humans.

Mètodes d'anàlisi citogenètica i molecular en embrions humans.

Nous avenços i presepectives d'estudis futurs en gàmetes i embrions humans.

Submòdul 2: Causes immunològiques de la infertilitat

Infertilitat per causa immunològica: aparell reproductor masculí.

Infertilitat per causa immunològica: aparell reproductor femení.

Avenços sobre la recerca en Immunologia de la Reproducció.
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Avenços sobre la recerca en Immunologia de la Reproducció.

Submòdul 3: Tecnologies Associades a la Reproducció

Tecnologies associades a la reproducció en humans.

Riscos genètics i epigenètics associats.

Congelació de gàmetes, embrions i teixit gonadal.

Tecnologies associades a la reproducció en animals.

Ètica i legislació.

Metodologia

El Mòdul "Tecnologia Associada a la reproducció" comptarà amb classes magistrals i seminaris impartits per
especialistes interns i externs a la universitat amb amb suport audiovisual. També comptarà amb la
participació dels alumnes en la organització de debats, seminaris, o exposició d'exercicis quan el professor ho
consideri oportú.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d´aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes de teoria 66 2,64 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11

Tipus: Supervisades

Tutories 46 1,84 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Tipus: Autònomes

Estudi individual 184 7,36 8, 12

Avaluació

L'avaluació d'aquest mòdul es fonamenta en dos blocs:

1- Assistència a classe

L'assistència a les classes teòriques d'aquest mòdul és obligatòria i representarà el 30% de la nota final del
mòdul. La manca d'assistència no justificada a més del 20% de les sessions del mòdul tindrà una penalització
sobre aquesta part de la nota d'acord amb els criteris següents:

- la no assistència al 20-35% de les sessions implicarà una reducció del 33% de la nota d'assistència

- la no assistència al 35-50% de les sessions implicarà una reducció del 66% de la nota d'assistència

- la no assistència a >50% de les sessions implicarà suspendre el mòdul

2- Continguts teòrics de l'assignatura

El coneixement dels continguts teòrics impartits en aquest mòdul s'avaluarà mitjançant la realització de dues
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El coneixement dels continguts teòrics impartits en aquest mòdul s'avaluarà mitjançant la realització de dues
proves parcials escrites Aquestes proves consistiran en una sèrie de preguntes sobre els continguts treballats
a classe que els alumnes hauran de respondre de manera individual al finalitzar les parts del temari
corresponents. L'objectiu d'aquestes proves és el d'avaluar no tant sols que els alumnes hagin adquirit els
coneixements conceptuals de l'assignatura sinó també que els hagin comprés i els sàpiguen integrar i
relacionar entre sí.

La primera prova parcial tindrà un pes del 30% en la nota final del mòdul i comprendrà els continguts del Tema
1. La segona prova parcial tindrà un pes del 40% en la nota final del mòdul i comprendrà els continguts del
Tema 2 i Tema 3. L'alumne haurà d'obtenir una qualificació ≥4 punts (sobre 10) com a mitjana ponderada de
les dues proves parcials per tal de que aquesta nota sigui tinguda en compte en la nota final de l'assignatura.
En el cas d'obtenir una puntuació <4 com a resultat de les proves parcials, l'alumne suspendrà el mòdul.

Per tant, per tal d'aprovar el mòdul és necessari que l'alumne assisteixi >50% de les classes presencials, que
obtingui una puntuació ≥4 en el còmput de les proves parcials, i que en global, la puntuació dels dos blocs
avaluats sigui ≥5 punts (sobre 10).

En la taula següent es resumeixen els itineraris d'avaluació esmentats:

PUNTS

Activitats

d'avaluació

Assistència a classe 80-100% sessions 65-80% sessions 50-65% sessions

3

2

1

Primera prova parcial 3 3 3

Segona prova parcial 4 4 4

Puntuació total possible 10 9 8

Puntuació mínima per aprovar ≥5 ≥5 ≥5

Activitats d´avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d´aprenentatge

Assistència a classe 30% 0 0 6, 7, 8, 12
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Primera prova parcial dels continguts teòrics de l'assignatura 30% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11

Segona prova parcial dels continguts teòrics de l'assignatura 40% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11

Bibliografia

La bibliografia específica corresponent als diversos continguts del mòdul podrà ser sol·licitada als professors
responsables d'impartir cadascuna de les parts.
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