
Curs 1994-95 
BIOLOGIA ANIMAL 1 VEGETAL 

OBJECTIUS 

L'objectiu d 'aquesta ass ignatura és donar als estudiants una visió global sobre 1 'estructura 
i organització deis diferents grups d'animals i de plantes i de la seva diversitat , des d'un 
punt de vista evolutiu. S'aprofondini especialment en el coneixement d'aquells grups amb 
més in te res veterinari com poden ser els parasits o especies d' interes comercial. 
Les practiques de laboratori , de camp i els videos constitueixen un complement útil per 
a la comprensió de l'assignatura. En els seminaris es tracten temes d 'actualitat o 
s' aborden des d ' una perspectiva diferent a la de !'aula, temes que puguin presentar 
especial interes. 

BIOLOGIA ANIMAL 

1.-

2.-

INTRODUCCIÓ: Caracter(stiques deis ésser vius. Els Cinc Regnes. 
Caracter(stiques de l 'organisme animal. Classificaci ó deis organismes: Ordenació 
de la diversitat. Concepte d'especie. Homologia i Analogía. 

NIVELLS D'ORGANITZACIÓ: L'organització unicel.lular i l'organització 
pluricel.lular. Tipus d 'organització en animals pluricel.lulars: Simetría. Nivells 
d'organització: Diploblastics i Triploblastics. Formació i significat del celoma. 

3.- REPRODUCCIÓ I DESENVOLUPAMENT. Reproducció asexual i sexual. 
Alternan~a de generacions. Significat de la reproducció sexual. Partenogenesi. 
Diversitat de patrons reproductius. Desenvolupament larvari i metamorfosi. 

4.- ELS ANIMALS UNICEL.LULARS. Els Protozous. Forma i funció . Tipus 
representatius. Principals grups parasits. 

5.- PORÍFERS 1 CNIDARIS. Elements cel.lulars de les esponges i tipus estructurals. 
Organització basica deis Cnidaris. Cicle bioldgic. El cnidoblast i els altres 
elements cel.lulars. Diversitat del grup. 

6.- ELS ACELOMATS . Organització basica deis Platihelmints. Turbel.laris, 
Monogenea, Trematodes i Cestodes. Particularitats morfoldgiques i cicle bioldgic 
deis Platihelmints parasits . 

7.- ELS PSEUDOCELOMATS. Nematodes. Organització basica; importancia del 
grup. Altres grups de pseudocelomats. 

8.- ELS MOL. LUSCS . Principals característiques del grup . Gasterdpodes , Bivalves 
i Cefaldpodes: organització i diversitat. Grups d'interes veterinari. 

9.- ELS ANEL. UDS. Característiques generals del grup . Poliquets , Oligoquets 
Hirudinis . 



10.- ELS ARTRÓ PODES. Caracter(stiques generals. Estructura importancia de la 
cut(cula. Elements basics d'un segment. Els Quelicerats. 

11.- ELS MANDIBULATS AQUÁ TICS. Organització basica deis crustacis. Diversitat 
del grup. Especies d' interes veterinari. 

12.- ELS MANDIBULATS TERRESTRES: MIRIÁPODES INSECTES. 
Organització basica d'un insecte. Desenvolupament i metamorfosi. Diversitat. 
Importancia del grup. 

13.- EQUINODERMS. Caracter(stiques deis equinoderms. La simetria radiada. 

14.- CORDATS. Trets característics deis cordats. Organització basica de l'asc(dia. 
Organització basica de 1 'amfiox. Desenvolupament. 

15.- PEIXOS. Agnats, condrictis i osteictis. Organització diversitat. Adaptacions 
estructurals i funcionals deis peixos. 

16.- PEIXOS. Especies d'interes veterinari: salmónids, esparids, serranids i peixos 
plans ... 

17.- AMFIBIS. Els amfibis i la respiració aeria. Altres modificacions en la seva 
organització. Anurs i urodels. 

18.- REPTILS. Organització i diversitat. Grups més importants. 

19.- AUS. Diferenciació de les ales i adaptació al vol. Estructura de les plomes. 
Aspectes físiológics. La nomeotermía. Reproduccíó í desenvolupament. 

20.- MAMÍFERS. Caracter(stiques generals. El pelatge. Les glandules mamaries. 
Reproducció i desenvolupament. Patrons d'alimentació i formules dentáries. Al tres 
caracter(stiques d' ínteres. 

21.- MAMÍFERS. Diversítat del grup. Adaptacions deis díferents ordres. 

BIOLOGIA VEGETAL 

23.- INTRODUCCIÓ: Enquadrament del món vegetal díns els coneixements 
filogenetics. Nomenclatura botanica. 

24.- Móners. Els cianobacterís. Morfología. Exemples representatíus. Protoctistes . 
Algues: morfología i reproduccíó. Productors prímarís í plancton. Marees roges. 
Toxícitat. 

25.- Dívisíó Clorófíts, dívísíó Feófíts í divísió Rodófits. Morfología. Aplícacíons, usos 
i aprofítament de les algues macroscdpíques. 

26.- Fongs. Dívísió Ascomicots. Llevats. Morfología. Fermentacíons, usos 
aprofitaments. 



• 
" 

27.- Divisió Basidiomicots. Morfología. Toxicitat, usos i aprofitaments . Divisió 
Deuteromicots . Usos en 1 ' alimentaci ó. Parasitisme animal i vegetal. 

28.- Plantes vasculars. Organografía deis cormüfits. L'arrel: morfología, metamorfosi 
i ramificació . Micorrices i nudositats radicals: importancia i aplicacions. 

29.- La tija: morfología, metamorfosi i ramificació. 

30.- La fulla: morfología, metamorfosi i peces access ories. Adaptació deis vegetals a 
la vida heterotrüfica. 

31.- Espermatdfits . Conceptes basics: esporófit, gametüfit , flor, pol.len primordis 
seminals. Cicle biológic : fecundació. La llavor. 

32.- El fruit: conceptes morfológics i anatdmics. Classificació deis fruits. 

33.- Sistematica i morfología de les principals fam11ies de plantes d ' importancia 
agrícola. 

34.- Poacies: morfología floral, sistematica, tipus d'inflorescencies , cicles de 
desenvolupament i fructificació. Gramínies farratgeres. Cereals: tipus, origen i 
morfología deis cereals més representa.tius. 

35.- Fabacies: morfología floral, sistematica, fixació de N. El llegum. Exemples de les 
fabacies amb interes agrícola i ramader. 
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PRACTIQUES: 

. Per l'assistencia a práctiques és obligatori portar material de dissecció adequat (Tisores , 
pinses, bisturí.) 

1.- MOL.LUSCS BIVALVES: El musclo 
MOL. LUSCS CEFALÓPODES: El pop. 

2.- CRUSTACIS: 

3.- PEIXOS: 

4.- AMFIBIS: 

Observació de branquidpodes i de cladócers. 
Disecció Galera. 

Diversitat del grup. 
Disecció teleosti. 

Disecció granota. 

5.- Observació de plantes verinoses i plantes útils d'interes veterinari 

6.- Classificació de plantes farratgeres. 

SEMINARIS: 

Per determinar. 
La durada de les practiques de laboratori és de 2,30 h. 

VIDEOS: 
- 8 sessions ( Horari a determinar ). 

AVALUACIÓ: 

- PRACTIQUES: 
Es fara un control d 'assistencia i d'aprofitament de la practica. 
S'inclouran qüestions relacionades ambles practiques en !'examen final de l'assignatura. 

- TEORIA: 
Examen tipus test: Verdader 1 Fals. (100 preguntes), en el que s'inclouran preguntes que 
faran referencia a esquemes ( 1 de Biología animal i 1 de Biología vegetal ). 

HORARI ATENCIÓ ALUMNES: 

- Dilluns (12-13 h V0-124; V0-128) 
- Dimecres (15-16 h V0-124 ; V0-128) 

PROFESSORA T: 

- BIOLOGIA ANIMAL: S1lvia Crespo (V0-124) 
Caro! ina Sanpera (V0-128) 

- BIOLOGIA VEGETAL: Ramon Pérez (V0-128) 
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