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Prerequisits

No hay prerequisitos específicos para cursar la cursar la assignatura.
No obstante, para asegurar el correcto seguimiento de los casos prácticos, se
recomienda que el alumno tenga asimilados los conocimientos impartidos en
las assignaturas teóricas y pràcticas impartidas previamente en el Màster.
Así mismo, se recomienda que los estudiantes tengan conocimiento del
idioma inglés ya que es habitual utilizar fuentes de información y bibliografia
recomendada en este idioma.

Objectius

Ofrecer una interacción directa con profesionales del àmbito, acercar a los
estudiantes a la realidad profesional i facilitar su incorporación al ámbito
laboral y a la investigación.

Competències

Citogenètica i Biologia de la Reproducció
Aplicar el mètode científic i el raonament crític en la resolució de problemes
Aplicar els coneixements teòrics a la pràctica tant en un entorn de recerca com en els àmbits clínic i
assitencial.
Demostrar capacitat de treballar en equip i d'interaccionar amb professionals d'altres especialitats
Dissenyar experiments, analitzar dades i interpretar-ne els resultats
Fer servir la capacitat creativa, organitzativa i analítica en la presa de decisions
Identificar els dilemes ètics i aplicar la legislació vigent en l'àrea de coneixement del màster.
Interpretar, resoldre i presentar casos clínics o resultats científics en l'àmbit del màster.
Organitzar i gestionar laboratoris dinvestigació i laboratoris clínics en làrea 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
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
Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o
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manera, amb treball autònom a autodirigit
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 el mètode científic i el raonament crític en la resolució de problemes
Aplicar els coneixements teòrics a la pràctica tant en un entorn de recerca com en els àmbits clínic i
assitencial.
Aplicar la legislació vigent a la pràctica clínica en els àmbits de citogenètica i biologia de la reproducció.
Aplicar la legislació vigent en la gestió dels laboratoris.
Aplicar la legislació vigent en làmbit del consell genètic.
Avaluar el risc de descendència afectada en individus portadors i assessorar en el consell genètic
reproductiu.
Avaluar el risc de recurrència dalteracions cromosòmiques o moleculars i assessorar en el consell
genètic.
Demostrar capacitat de treballar en equip i d'interaccionar amb professionals d'altres especialitats
Dissenyar experiments, analitzar dades i interpretar-ne els resultats
Fer servir la capacitat creativa, organitzativa i analítica en la presa de decisions
Identificar els dilemes ètics associats a la pràctica clínica en citogenètica i biologia de la reproducció.
Identificar i diagnosticar alteracions cromosòmiques i moleculars implicades en patologies humanes.
Identificar i diagnosticar anomalies genètiques implicades en lesterilitat / infertilitat humana.
Identificar i resoldre problemes relacionats amb condicions de seguretat i infraestructures específiques
dels laboratoris.
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
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.
Valorar el factor pronòstic per a determinats càncers, en funció de les alteracions genètiques
diagnosticades, i assessorar en el consell genètic.

Continguts

Assignatura impartida por profesionales de centros de investigación, centros
de reproducción asistida y laboratorios de diagnóstico genético nacionales e
internacionales
El temario se desarrollará en forma de casos clínicos seleccionados por los
profesores participantes.
El coordinador del módulo supervisará la idoneidad de los casos propuestos.

Tema 1: Casos ejemplo en citogenética
Se estudiarán casos prácticos de diagnóstico genético prenatal, postnatal,
citogenética constitucional y cáncer. Se trataran las metodologías diagnósticas
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Se estudiarán casos prácticos de diagnóstico genético prenatal, postnatal,
citogenética constitucional y cáncer. Se trataran las metodologías diagnósticas
más adecuadas para cada caso, la integración e interpretación de los
resultados y el manejo de decisiones.
Los casos incluirán: diagnóstico prenatal de aneuplodías, diagnóstico prenatal
de enfermedades monogénicas, anomalías cromosómicas estructurales,
variantes cromosómicas, trastornos originados por deleciones y cáncer
hematológico.

Tema 2: Casos ejemplo en biología de la reproducción
Se estudiarán casos prácticos de diagnóstico genético de la infertilidad
femenina y masculina, tratamientos de reproducción asistida, donación de
gametos y preembriones, criopreservación de gametos y preembriones y
diagnóstico genético preimplantacional. Se tratarán las metodologías
diagnósticas más adecuadas, se establecerán hipótesis en función de los
resultados y se discutirán las intervenciones más indicadas en cada caso.
Los casos incluirán: aplicación de técnicas de reproducción asistida en
factores femeninos, aplicación de técnicas de reproducción asistida en
factores masculinos, síndrome hiperestimulación ovárica (SHO), aborto de
repetición, seguimiento del cultivo embrionario  mediante parámetrosin vitro
morfocinéticos, diagnóstico genético preimplantacional de anomalías
cromosómicas y diagnóstico genético preimplantacional de enfermedades
monogénicas.

Metodologia

Resolución de casos clínicos presentados por profesionales
Preparación y presentación de casos y supuestos por parte de los alumnos
Seminarios
Debate
Estudio autónomo

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d´aprenentatge

Tipus: Dirigides

Clases de resolución de casos clínicos. 45 1,8

Tipus: Supervisades

Presentación de casos y supuestos por parte de los
alumnos Seminarios Debates

30 1,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

Tipus: Autònomes

Preparación y presentación de casos y supuestos.
Preparación seminarios y debates

60 2,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

Avaluació
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Avaluació

Pruebas escritas

Elaboración informes.

Presentación de casos y supuestos

Asistencia y participación activa en las sesiones

Activitats d´avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d´aprenentatge

Participació en les sessions de presentació i discussió de
casos exemples impartides per professionals

20% 5 0,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21

Presentación trabajos 40% 8 0,32 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21

Pruebas escritas 40% 2 0,08 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14,
16, 21

Bibliografia

Se recomendará a lo largo de las sesiones.
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