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Prerequisits

Tot i que no hi ha cap prerequisit oficial, s'aconsella als estudiants revisar els conceptes estudiats prèviament
a les assignatures de Microbiologia i Fonaments d'Enginyeria de Bioprocessos.

Objectius

- Comprendre el paper dels microorganismes com agents de canvi ambiental.

- Conèixer els microorganismes implicats en els processos de bioremediació ambiental.

- Aplicar les bases generals de l'Enginyeria de Bioprocessos a sistemes complets de bioremediació ambientals
dels tres vectors: aigües, aire i sòlids.

Competències

Adquirir nous coneixements i tècniques de forma autònoma.
Aplicar els principis ètics i les normes legislatives en el marc de la manipulació dels sistemes biològics.
Aplicar les normes generals de seguretat i funcionament d'un laboratori i les normatives específiques
per a la manipulació de diferents sistemes biològics.
Buscar i gestionar informació procedent de diverses fonts.
Descriure les bases del disseny i del funcionament de bioreactors i calcular, interpretar i racionalitzar
els paràmetres rellevants en fenòmens de transport i els balanços de matèria i energia en els
processos bioindustrials.
Fer una presentació oral, escrita i visual d'un treball a una audiència professional i no professional, tant
en anglès com en les llengües pròpies.
Identificar les propietats genètiques, fisiològiques i metabòliques dels microorganismes amb potencial
aplicació en processos biotecnològics i les possibilitats de manipulació de microorganismes.
Interpretar resultats experimentals i identificar elements consistents i inconsistents.
Llegir textos especialitzats tant a llengua anglesa com a les llengües pròpies.
Pensar d'una forma integrada i abordar els problemes des de diferents perspectives.
Raonar de forma crítica.
Treballar de forma individual i en equip.
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Resultats d'aprenentatge

Adquirir nous coneixements i tècniques de forma autònoma.
Buscar i gestionar informació procedent de diverses fonts.
Descriure la legislació ambiental a escala local, regional i global.
Descriure les bases científiques que són aplicades per la biotecnologia ambiental.
Descriure les propietats dels microorganismes amb aplicació potencial a processos de biotecnologia
ambiental: bioremeiació, biorecuperació i control de plagues.
Explicar les normes de seguretat i funcionament d'un laboratori de biotecnologia ambiental.
Explicar les tecnologies, eines i tècniques en el camp de la biotecnologia ambiental.
Fer una presentació oral, escrita i visual d'un treball a una audiència professional i no professional, tant
en anglès com en les llengües pròpies.
Interpretar resultats experimentals i identificar elements consistents i inconsistents.
Llegir textos especialitzats tant a llengua anglesa com a les llengües pròpies.
Pensar d'una forma integrada i abordar els problemes des de diferents perspectives.
Raonar de forma crítica.
Treballar de forma individual i en equip.

Continguts

1.Microorganismes i ambients naturals.

Perspectiva històrica. Aspectes generals. Microorganismes en l'ambient natural. Processos microbians
d'impacte ambiental.

2.Ambient aeri I

Característiques i estratificació de l'atmosfera. Troposfera. Dispersió per l'aire. Microorganismes:
característiques. Mètodes en aerobiologia. Home i ambient aeri.

3.Interaccions microbianes amb contaminants inorgànics.

Conversió microbiana de nitrats. Mines àcides. Metalls pesants: importància biològica, interaccions
microbianes, mecanismes de resistència. Biorecuperació

4.Adherència a superficies i biodeterioració.

Colonització de superficies. Biofilms bacterians: estructura, caràcters físico-químics i biològics.
Bioembrutiment. Biodeterioració. Aplicacions biotecnològiques.

5. Contaminació microbiana de les aigües.

Microorganismes i contaminació d'aigües. Potabilització de l'aigua. Concepte de microorganisme indicador
de contaminació. Tècniques d'anàlisi i normativa vigent. Microorganismes patògens presents a l'aigua i
malalties associades.

6.Comunitats microbianes i tractament de residus.

Comunitats microbianes en abocadors i plantes de compostatge. Comunitats microbianes en tractament
biològic d'aigües residuals.

7.Ambient aeri II

Contaminants orgànics i inorgànics en l'aire. Quantificació de contaminants en corrents gasosos
contaminants. Processos biològics de depuració d'aire: Biofiltres, Filtres percoladors, Bioscrubbers.

8. Processos biològics de depuració d'aigua I

Classificació de processos. Paràmetres ambientals i estandards de qualitat d'aigua. Processos aerobis.
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9. Processos biològics de depuració d'aigua II

Eliminació de nutrients. Processos anaerobis. Criteris de selecció de tecnologia.

10. Processos biològics de depuració i valorització de residus sòlids

Característiques dels residus: Tipologies i biodegradabilitat. Processos de tractament biològics:
Compostatge i/o Metanització. Ecoparcs.

11.Microorganismes i contaminants orgànics.

Biodegradació. Paràmetres ambientals i biodegradació. Persistència i biomagnificació. Aproximació
experimental. Biodegradació de contaminants orgànics. Bioremeiació.

12. Control biològic.

Estratègies pel control de plagues. Control de plagues per: bacteris, virus, protozous i fongs. Els
microorganismes com a antagonistes.

Metodologia

L'assignatura Biotecnologia Ambiental consta de tres mòduls, els quals s'han programat de forma integrada,
així doncs l'estudiant haurà de relacionar al llarg de tot el curs el contingut i les activitats programades per tal
d'assolir les competències indicades en d'aquesta guia.

Els tres mòduls són els següents:

Classes magistrals. Les classes magistrals o expositives representen la principal activitat a realitzar a l'aula i
permeten transmetre conceptes bàsics als d'alumnes en relativament poc temps. Es complementaran amb
presentacions tipus Power Point i material didàctic divers que serà lliurat als alumnes a través del Campus
Virtual.

Seminaris. Són sessions de treball per a grups amb un nombre reduït d'alumnes, basades en treballs
proposats pel professorat, que els alumnes treballaran de manera autònoma i que seran discutits o exposats
posteriorment a l'aula.

Sortides de camp. S'han programat visites a instal·lacions de tractament de residus de diferents tipus o en
les que es treballi en temes relacionts amb la matèria per tal d'apropar l'estudiant a situacions reals on el
Biotecnòleg Ambiental pot intervenir.

Informació addicional:

Per tal de donar suport a les activitats formatives indicades anteriorment, els alumnes podran realitzar tutories
individuals al despatx del professorat, en les que s'haurà de concertar prèviament la tutoria.

L'estudiant disposarà al Campus Virtual de l'assignatura de tota la documentació que facilitara el professorat
per a un bon seguiment de la mateixa. També podrà consultar l'espai docent de la Coordinació de Grau per
obtenir informació actualitzada referent al grau.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes teòriques 32 1,28 3, 4, 5, 7

Seminaris 10 0,4 1, 2, 8, 10, 12, 13
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Sortides de camp 8 0,32 6, 7, 9

Tipus: Supervisades

Tutories individuals 4 0,16 4, 5

Tipus: Autònomes

Estudi 35 1,4 1, 13

Lectura textos 20 0,8 1, 10, 11, 13

Preparació presentacions orals 15 0,6 8

Recerca bibliografica 16 0,64 2

Avaluació

L'avaluació de l'assignatura serà individual i continuada a través de les següents proves:

Mòdul d'avaluació de les classes teòriques (60% de la nota global): Al llarg del curs es programaran dues
proves escrites d'avaluació d'aquest mòdul, les quals són eliminatòries. Cadascuna de les proves tindrà un
pes del 50% de la nota del mòdul, però només es farà la mitjana si la nota de les proves és superior a 4.5, en
cas contrari l'estudiant haurà de recuperar la part no superada a l'examen final.

Mòdul d'avaluació dels seminaris (25% de la nota global):

L'avaluació inclourà els següents aspectes:

Exposició oral del treball realitzat (15% de la nota global).

Realització de proves escrites (10% de la nota global).

Mòdul d'avaluació de les sortides de camp (15% de la nota global): Al finalitzar cadascuna de les sortides
es farà una prova escrita en forma de breu test que configurarà la nota d'aquesta part.

Per superar l'assignatura s'ha d'obtenir una qualificació de . Els estudiants que5 o superior en cada mòdul
no superin alguna de les proves escrites, les podran recuperar en la data programada per l'avaluació final de
l'assignatura.

Es considerarà que un alumne obtindrà la qualificació de  si realitza menys d'un 50% de lesNo Avaluable
activitats d'avaluació.

Els estudiants que vulguin millorar nota renunciaran a la qualificació obtinguda prèviament, i s'han d'examinar
de  les proves escrites corresponents als diferents mòduls de l'assignatura.totes

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Avaluació de seminaris 25 2 0,08 1, 2, 8, 10, 12, 13

Avaluació de sortides de camp 15 2 0,08 6, 7, 9

Avaluació de teoria 60 6 0,24 3, 4, 5, 7

Bibliografia
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