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LLICENCIATURA DE CIÈNCIES AMBIENTALS 

PROGRAMA DE TÈCNIQUES EXPERIMENTALS DE BIOLOGIA I: 
MICROBIOLOGIA 

Curs: 2006-07 
 
 
1.- Identificació de l’assignatura 
 
Nom de l’assignatura: TÈCNIQUES EXPERIMENTALS DE BIOLOGIA I 
Codi: 23838 
Nombre de crèdits: 3 
Tipus: Obligatòria 
 
 
2.- Objectius de l’assignatura. 
 
L’assignatura consta de tres parts: Genètica, Microbiologia i Bioquímica. Cadascuna 
de les parts ocupa un terç del temps dedicat a l’assignatura. Els objectius en la part de 
Microbiologia és mostrar a l’alumne les tècniques de microbiologia bàsica per a 
l’observació, aïllament i caracterització dels microorganismes, fent èmfasi en 
l'aprenentatge pràctic d'aquestes tècniques i en la utilització dels aparells necessaris. 
D’altra banda, es pretén que l’alumne tingui nocions de les tècniques habituals de 
recompte. Finalment, s’intenta mostrar a l’alumne la presència de microorganismes en 
tot tipus d’ambients, així com la seva capacitat de propagació i l’elevada diversitat que 
presenten. 
 
 
3.- Continguts. 
Part de Microbiologia: 
 
1. Aïllament de microorganismes 

Consistirà en la separació de dos o més microorganismes que es troben junts en 
una determinada mostra, amb l’objectiu d’identificar-los.  
- Aïllament per dilució i sembra per esgotament en placa per obtenir colònies 

separades i poder obtenir cultius purs. 
- Posteriorment, s’expliquen les diferencies entre els diferents tipus de medis que 

es poden utilitzar per cultivar microorganismes (Medis de desenvolupament. 
Medis selectius i Medis diferencials) i se sembren el bacteries en aquests 
medis. 

- Realització de diferents tipus de tincions que posin de manifest les 
característiques dels microorganismes i que permetin observar determinades 
estructures. 

- Realització de diferents proves bioquímiques que inclouen, entre d’altres, la 
detecció d’enzims, metabolisme de sucres i compostos relacionats, 
metabolisme de compostos nitrogenats. En auqest apartat s’inclou la utilització 
de mètodes miniaturitzats per realitzar diveerses proves simujltàniament i d’una 
manera estandaritzada (API 10S) 

- Finalment s’identificaran els microorganismes presents a la mostra recopilant 
totes les característiques investigades: Morfologia cel.lular. Caràcters culturals. 
Caràcters fisiològics. Caràcters bioquímics. 
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2. Mètodes de recompte de microorganismes 

Recompte viable i recompte directe o total. Introducció a les tècniques de dilució 
seriades. Expressió dels resultats en unitats formadores de colònies per mililitre 
(cfu/ml). Introducció al mètode de Breed per realitzar recomptes directes al 
microscopi òptic. 
 

3. Ubiqüitat i diversitat microbiana 
Es pretén mostrar la ubiqüitat, diveersitat i facilitat de propagació dels 
microorganismes. 

 
 
4.- Capacitats o destreses a adquirir. 
 
Part de Microbiologia: 
 

1. Familiaritzar-se amb les tècniques d’esterilització de l’instrumental de laboratori 
i dels medis i solucions més habituals. 

2. Adquisició dels coneixements bàsics de manipulació de l’instrumental i les 
tècniques de mesura en el laboratori de microbiologia. 

3. Familiaritzar-se amb les metodologies que es poden utilitzar per a aillar, 
caracteritzar i identificar els microorgansmes, emfatitzant en els bacteris. 
Comprendre el concepte de cultiu axènic. 

4. Conèixer les característiques morfològiques cel.lulars i colonials dels bacteris, 
amb especial émfasi en l’aprenentatge de la realització de tincions i diferents 
tipus de sembra en medi sòlid.  

5. Familiaritzar-se amb algunes de les proves bioquímiques més utilitzades per a 
la identificació de bacteris: Presència d’oxidasa, Presència de catalasa, Prova 
de la coagulasa, Mètides miniaturitzats (API 20E). 

6. Conèixer les tècniques de recompte dels microorganismes. Entendre els 
conceptes de dilució seriada, factor de dilució acumulat i unitats formadores de 
colònies. 

7. Conèixer la ubiqüitat i la facilitat de propagació dels microorganismes, així com 
la seva diversitat.  

 
 
5.- Requisits previs. 
 
Per accedir a aquesta assignatura és necessari que l’alumne tingui nocions de química 
i biologia bàsiques. 
 
 
 
6.- Metodologia. 
 
Part Microbiologia: No hi ha classes teòriques. Quan l’alumne assisteix a les 
pràctiques de laboratori es troba davant el material que el professor ha preparat 
juntament amb un guió de les pràctiques per a fer el treball. L’alumne ha de prendre 
apunts de les explicacions del professor i consultar el guió. Un cop finalitzada la 
pràctica ha de respondre a les qüestions consignades en el guió. 
Per a preparar les pràctiques l’alumne disposa de dues fonts d’informació: 1) la 
informació teòrica i apunts de l’assignatura 23814 Biologia I (part de Microbiologia) que 
es desenvolupa coordinadament amb la marxa d’aquesta assignatura (23838) i 2) la 
informació que es posa a disposició de l’estudiant a travès del campus virtual i que 
inclou, com a mínim, un guió extens i detallat de les diferents pràctiques. 
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Per a la realització de les pràctiques cal que l’alumne porti: 
- Rotulador per vidre 
- Bata 
- Encenedor o llumins 
- Ulleres de protecció 
- Manual de pràctiques 

 
 
7.- Avaluació. 
Hi haurà un examen de dues hores de duració al final del semestre amb un total de 30 
preguntes tipus test, 10 de cadascuna de les tres parts de l’assignatura. Es farà una 
avaluació global de l’assignatura. S’aprovarà si s’obté un 5 o més sobre 10. 
L’assistència a les pràctiques és obligatòria. Es valorarà l'aprofitament en el laboratori 
juntament am un examen final comprensiu de tot el programa 
 
 
 
8.- Bibliografia. 
 
Part de Microbiologia: 
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/. Traducció: Brock Biología de los microorganismos. 2004. Pearson Educación 
S.A.. 
http://www.prenhall.com/brock/ 
http://www.librosite.net/brock 

• Prescott, L.M. et al. 2002. Microbiology (5th ed.). McGraw-Hill / Traducció: 
Microbiología. 2004. McGraw-Hill-Interamericana de España, S.A.U. 
http://www.mhhe.com/prescott5 

• Dworkin, M. (Ed.). 2004. The Prokaryotes. Recurso electrónico. Springer 
http://link.springer.de/link/service/books/10125/ 

• Atlas, R.M. i Bartha, R. 1998. Microbial Ecology: Fundamentals and Applications 
(4th ed.). Benjamin Cummings Publ. Co. /Ecología microbiana y Microbiología 
Ambiental. (4ª ed.). 2002. Pearson Education, S.A. 

 
 
9.- Professorat. 
 
Microbiologia: 
Maira Martínez Alonso; Despatx C3-411.2; maira.martinez@uab.es 
Mireia Burnat Clemente; Mireia.Burnat@uab.es 
Escarlata Rodríguez Carmona; Escarlata.Rodriguez@uab.es 
 


