
TEMAR1 DE BlOLOGlA ANIMAL I VEGETAL. I r  Curs de Biotecnologia 

TEMA 1. Introducció 
Origen i classificació dels Bssers vius. Sisternatica. Taxonomia. Unitats taconomiques. 
Classificació. Concepte d'especie. Normes de nomendatura. 

TEMA 2. Nivells dUorganització en el món vegetal 
Nivells d'organitzaaó nudear i somitica. Protofhs, tal.lofits i cormofrts. 

TEMA 3. Reproducció en el món vegetal 
Conceptes basics. Reproducció asexual. Espores. Reproducció m a l ,  garnetes, garnetangis i 
tipus de garnia. Cicles biologics. Generaaons. Tendencies observades al llarg de I'evolució. 

TEMA 5. Procariotes: Ciandfits 
Cianoffis: estructura cel.lular, organització morfoldgica, reproducció i ecologia. Referencia a 
tkons d'interk. 

TEMA 6. Fongs 
Caracteristiques generals, criteris de dassificaaó i dkesitat. Fongs arneboides (Miomicots). 
Pseudofongs (Oomicots). Fongs veritabies (Zigornicots, Ascornicots, Basidiornicots i 
Deuterornicots): caractenstiques generals, requeriments ecol6gics, tixons d'inteks i usos i 
aplicacions de cada gmp. Liquens: caracteristiques generals, components fotobiont i micobiont, 
diversitat rnorfologica i anatornica, reproducció, usos i apiicacions. Micorizes. 

TEMA 7. Algues 
Característiques generals, criteris de dassificaaó i diversitat. Euglenofits, PirrD;its, Crisbfíts, 
Clorofits, Feoffis i Rodofits: estructura cel-lular, morfologia, reproducció i ecologia. Usos i 
aplicacions. 

TEMA 8. Bridfits i Criptogames vasculars 
Característiques generals, criteris de dassificació i diversitat: Hepitiques i Molses. Ecologia i 
aplicacions. Organització de les estructures vegetatives: el corm. CaradenStiques generals. 
Criteris de dassificaaó i diversitat. 

TEMA 9. Les Plantes amb flor (FanerMames) 
Magnoliofits. Característiques generals. Diversitat: Gimnospermes i Angiospermes. Aml, tija, 
fulla, flor, Ilavor, fruit. Gimnospermes. Caracteristiques generals. Diversitat. Usos de les 
especies de major inte& de les Pinacies i les Cupressi3cies. 

TEMA 10. Angiospermes: Dicotiledonies i Monocotileddnies 
Caracteristiques generals. Diversitat: Dicotiledonies i Monocotiledonies. Dicotiledonies 
(Magnoliopsides): descripció, ecologia, distribució geografica i usos de las especies de major 
interes de les principals famílies. Monocotiledonies (Liliopsides): descripció, ecologia, 
distribuuó geografica i usos de las especies de rnajor inte& de les principals famílies. 

TEMA 11. Reproducció animal 
Reproducció i sexualitat. Tipus de reproducció asexual i sexual. Partenogenesi. Significat 
adaptatiu dels diferents models reproductius. 

TEMA 12. Protoctistes amb caracters animals 
Caractenstiques dels protozous. Organització morfologica, reproducció i ecologia. Tipus 
representatius. Alguns cides biol6gics. 

TEMA 13. Generalitats del animals 
Nivells d'organització animal. Arquetip i plans generals d'organització animal. Tipus de 
sirnetries. Desenvolupament animal. Ontogenia. Segrnentaaó. Gastrulació. Formaaó del 
mesodemi. Organogenesi. Desenvolupament directe i indirecte. Larves i Metarnorfosi. 



TEMA 14. Parazous: Esponges 
Caraders generals. Tipus estructurals. Grups representatius. Metazous diblastics: Cnidaris. 
Polimorñsme dels cnidaris. Elements cel-lulars. Grups representatius. Cides bioldgics. 

TEMA 1 S. Acelomats 
El nivel1 triblastie. Grups principals. Cafiders basics de Plaühelmints. Adaptacions al 
parasitisme. Cicles biol6gics. Importancia parasitaria. 

TEMA 16. Pseudocelomats 
Grups principals. Caraders basics dels nematodes. Adaptaaons als diversos tipus de vida. 
Cides biolbgics. Nematodes com a model biolbgic. Utilització de nematodes. 

TEMA 17. Celomats 
Importanaa de I'aparició del celoma. An&i.lids. CarAders basics dels anel.lids. Grups principals 
i les adaptacions als diferents habitats. Utilitzaaó dels anel.lids per I'home. Mol.luscs. Caficters 
basics del grup. Aspedes morfofuncionals dels diferents grups. Utilització dels mol.luscs per 
I'home. 

TEMA 18. Artropodes 
Caracters generals. Estruc'rura i importancia de la cuticula. Tagmosi. Elements basics de un 
segment. Caraden'stiques del diierents grups dDartr6podes. Insedes. Importancji del grup. 
Grups principals. Els insedes i I'home. Plagues. Control de plagues. Control biol6gic. 

TEMA 19. Equinoderms 
Celomats deutedstoms. Ofganitzaaó general del grup i diversificació adaptativa. 

TEMA 20. Cordats 
Caraders exclusius dels wrdats. Cafiders comparats d'ürocordats i Cefalowrdats. 
Vertebrats. Caricters generals comparats dels diierents grups de vertebrats. Diverslat i 
adaptacions. 

1 : Obsetvaaó i manipulació de Cianobaderis, algues eucariotes i fongs 

2: Obsetvaaó i reconeixement de plantes superiors 

3 i 4: Obsetvaaó i manipulació de nematodes i artropodes. Realització d'un treball 


