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DADES DE L’ASSIGNATURA 
 
Nom de l’assignatura: Biologia Cel∙lular  Codi: 25392 
Titulació: Biotecnologia  Curs: 1er  Quatrimestre: 1er 
Tipus d’assignatura: Troncal  Idioma: Català 
Crèdits totals: 7,5  Crèdits de teoria: 4,5 
  Crèdits de pràctiques d’aula: 1,5 
  Crèdits de pràctiques de laboratori: 1,5 
 
 
DADES DEL PROFESSORAT 
 
Departament: Biologia Cel∙lular, Fisiologia i Immunologia 
Unitat: Biologia Cel∙lular 
 
Professors responsables  Despatx  Extensió  Correu electrònic 
Elena Ibáñez (teoria)  C2/‐134  1498  elena.ibanez@uab.es 
Laura Tusell (pràctiques d’aula)  C2/‐134  1498  laura.tusell@uab.es 
Marta Martín (pràctiques de laboratori)  IBB/012  1379  marta.martin@uab.es 
 
Altres professors  Despatx  Extensió  Correu electrònic 
Carme Nogués (pràctiques de laboratori)  C2/‐136  2776  carme.nogues@uab.es 
 
 
OBJECTIUS DE L’ASSIGNATURA 

Objectius generals 
L’assignatura pretén proporcionar als  estudiants de Biotecnologia  els  coneixements bàsics  sobre 
l’organització  estructural,  el  funcionament  i  la  regulació  de  les  cèl∙lules  eucariotes.  Aquests 
coneixements  són  importants  per  la  comprensió  dels  continguts  d’altres  assignatures  que 
s’imparteixen en cursos superiors del pla d’estudis com la Fisiologia, la Immunologia, els Cultius 
Cel∙lulars o la Tecnologia de la Reproducció i Manipulació Embrionària, entre d’altres. 
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Objectius específics 
Al finalitzar l’assignatura, l’estudiant haurà de ser capaç de: 
  1.  Descriure  l’origen  evolutiu  de  les  cèl∙lules  i  les  principals  diferències  entre  les  cèl∙lules 

procariotes i eucariotes. 
  2. Enumerar  els diferents  compartiments de  la  cèl∙lula  eucariota  i descriure  la  seva  estructura, 

composició i funció, així com les relacions existents entre ells 
  3. Identificar i descriure les molècules, estructures i processos implicats en la relació i comunicació 

de la cèl∙lula amb el medi extern i amb altres cèl∙lules 
  4. Descriure els sistemes de classificació i les rutes de tràfic intracel∙lular de proteïnes 
  5. Enumerar els components del citoesquelet i descriure la seva composició i estructura. Explicar 

la seva contribució a la forma i al moviment cel∙lular. 
  6. Identificar les molècules implicades en la regulació del cicle cel∙lular i explicar la seva funció en 

el sistema de control del cicle cel∙lular 
  7. Enumerar i descriure les diferents fases de la divisió cel∙lular mitòtica i meiòtica i comparar els 

dos tipus de divisions cel∙lulars 
  8. Relacionar els aspectes estudiats sobre el funcionament de la cèl∙lula eucariota amb les causes 

d’algunes malalties 
  9. Integrar els coneixements teòrics adquirits per resoldre problemes experimentals 
10. Descriure el  funcionament bàsic del microscopi òptic, el microscopi electrònic  i el microscopi 

confocal 
11. Utilitzar correctament el microscopi òptic 
12.  Identificar  al microscopi  diferents  tipus  cel∙lulars,  orgànuls  i  estructures  subcel∙lulars  i  les 

diferents fases de la mitosi i la meiosi 
 
 
CONTINGUTS DE L’ASSIGNATURA 

TEORIA 

I. INTRODUCCIÓ 

Tema 1. Origen de la vida i de la cèl∙lula. Primeres etapes: de les molècules a la cèl∙lula. Dels 
procariotes als eucariotes. 
Tema 2. Organització de la cèl∙lula procariota i eucariota. 

II. SUPERFÍCIE CEL∙LULAR 

Tema 3. Estructura i composició de la membrana plasmàtica. Funcions, estructura i composició 
de la membrana plasmàtica. Característiques de la membrana: fluïdesa i asimetria. 
Tema 4. Transport de molècules a través de la membrana. Difusió simple i osmosi. Transport 
de ions i de petites molècules: transport passiu per permeases i per proteïnes de canal; transport 
actiu primari i secundari. 
Tema 5. Matriu extracel∙lular i paret cel∙lular. La matriu extracel∙lular de les cèl∙lules animals: 
composició  i  funcions;  comunicació  entre  la  cèl∙lula  i  la  matriu  extracel∙lular;  malalties 
relacionades amb la matriu extracel∙lular. La paret cel∙lular vegetal. 
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Tema  6.  Unions  i  adhesió  cel∙lular.  Unions  cel∙lulars:  unions  hermètiques,  adherents  i 
comunicants. Adhesió cel∙lular: molècules dʹadhesió cel∙lular. 

III. COMPARTIMENTS INTRACEL∙LULARS 

Tema  7.  Introducció  als  compartiments  intracel∙lulars  i  al  tràfic  de  proteïnes. 
Compartimentació cel∙lular. Tràfic intracel∙lular de proteïnes. 
Tema 8. Citosol. Composició  i organització estructural. Funcions del citosol: plegament de  les 
proteïnes, modificació posttraduccional i processat de les proteïnes; degradació de proteïnes. 
Tema  9.  Reticle  endoplasmàtic.  Introducció  al  sistema  endomembranós.  Estructura  i 
composició del reticle endoplasmàtic. Funcions del reticle endoplasmàtic llis: síntesi de lípids i 
detoxificació cel∙lular. Funcions del reticle endoplasmàtic rugós: síntesi de proteïnes solubles  i 
de membrana; modificacions de  les proteïnes; control de qualitat. 
Tema 10. Aparell de Golgi. Estructura  i composició de  l’aparell de Golgi. Bases del  transport 
vesicular: tipus de vesícules, formació de les vesícules i fusió de les vesícules amb la membrana 
diana. Transport del  reticle  a  l’aparell de Golgi  i dins del Golgi: Transport vesicular  entre  el 
reticle  i  l’aparell  de  Golgi  i  dins  del  Golgi;  recuperació  de  proteïnes  residents  del  reticle 
endoplasmàtic; modificacions dels  oligosacàrids de  les proteïnes; metabolisme de  lípids  i de 
polisacàrids. Distribució de proteïnes a la xarxa trans‐Golgi: transport de proteïnes lisosomals, 
secreció constitutiva i secreció regulada; retenció de proteïnes residents de l’aparell de Golgi. 
Tema 11. Endosomes,  lisosomes  i vacúols. Endosomes: estructura  i composició; classificació; 
funció dels endosomes: endocitosi (pinocitosi  i fagocitosi). Lisosomes: estructura  i composició; 
obtenció del material de digestió  (autofàgia  i heterofàgia); defectes genètics  en  les hidrolases 
àcides. El vacúol de les cèl∙lules vegetals. 
Tema  12. Mitocondris. Estructura  i  composició. Biogènesi:  genoma mitocondrial  i  síntesi de 
proteïnes;  importació  de  lípids  i  de  proteïnes.  Funcions  del mitocondri:  respiració  cel∙lular. 
Oxidacions  mitocondrials;  transport  d’electrons;  síntesi  d’ATP;  transport  a  través  de  la 
membrana mitocondrial interna; producció de calor; producció de precursors biosintètics. 
Tema 13. Cloroplasts. Estructura i composició. Biogènesi: genoma del cloroplast; importació de 
proteïnes. Funcions del cloroplast: Fotosíntesi. Reaccions  fotodependents: absorció de  la  llum, 
transport d’electrons i producció de NADPH i ATP. Reaccions fosques: cicle de Calvin, cicle de 
Hatch‐Slack; fotorrespiració. 
Tema 14. Peroxisomes. Estructura i composició. Biogènesi: importació de lípids i de proteïnes; 
malalties  genètiques  relacionades  amb  la  importació  de  proteïnes.  Funcions  generals  dels 
peroxisomes:  reaccions  oxidatives  i  oxidació  dels  àcids  grassos.  Funcions  específiques  dels 
peroxisomes en cèl∙lules animals: reaccions de detoxificació i síntesi de plasmalògens. Funcions 
específiques dels peroxisomes en cèl∙lules vegetals: fotorrespiració i cicle del glioxilat. 
Tema 15. Nucli. Embolcall nuclear,  làmina nuclear  i complex del porus: estructura;  transport 
bidireccional  nucli‐citoplasma.  Nuclèol:  estructura;  síntesi  de  RNA  ribosòmic.  Cromatina: 
composició  i  estructura;  heterogeneïtat  del  DNA;  organització  de  la  cromatina  en  el  nucli 
interfàsic: eucromatina i heterocromatina; organització i estructura del cromosoma. 

IV. CITOESQUELET 

Tema 16. Microfilaments. Estructura i composició. Polimerització de lʹactina. Proteïnes d’unió a 
lʹactina. Organització  dels microfilaments  en  cèl∙lules musculars  i  en  cèl∙lules  no musculars. 
Moviment cel∙lular. 
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Tema  17.  Microtúbuls.  Estructura  i  composició.  Polimerització  de  la  tubulina.  Proteïnes 
associades  als microtúbuls. Microtúbuls  làbils. Microtúbuls  estables:  centríols,  cilis  i  flagels; 
estructura, biogènesi i funcions. 
Tema 18. Filaments  intermedis. Estructura  i composició. Polimerització. Proteïnes associades 
als filaments intermedis. Funcions. 

V. REGULACIÓ DE LA CÈL∙LULA EUCARIOTA 
Tema  19.  Senyalització  cel∙lular.  Principis  bàsics  de  la  senyalització  cel∙lular.  Receptors 
intracel∙lulars.  Receptors  de  superfície  cel∙lular:  receptors  associats  a  proteïnes  G;  receptors 
associats a enzims. Integració de senyals. 
Tema  20. Cicle  cel∙lular.  Fases  del  cicle  cel∙lular. Control del  cicle  cel∙lular:  components del 
sistema i punts de control. 
Tema 21. Mitosi. Fases de la mitosi i organització del fus mitòtic. Citocinesi. 
Tema  22.  Meiosi.  Fases  de  la  meiosi.  Complex  sinaptinemal  i  sinapsi  dels  cromosomes. 
Recombinació genètica. 

 

PRÀCTIQUES D’AULA 

Tema  1.  Visualització  de  cèl∙lules  i  els  seus  components.  Microscòpia  òptica.  Microscòpia 
confocal.  Microscòpia  electrònica  de  transmissió  i  de  rastreig.  Altres  microscopis.  Detecció  i 
quantificació de molècules intracel∙lulars  

Tema 2. Cultius cel∙lulars. Aïllament de cèl∙lules i separació de tipus cel∙lulars. Cultiu cel∙lular. 

Tema 3. Fraccionament cel∙lular. Trencament de la membrana plasmàtica. Separació d’orgànuls 
per ultracentrifugació. 

Tema 4. Purificació i caracterització de proteïnes. Cromatografia. Electroforesi. Transferència 
Western. 

Tema 5. Purificació i caracterització del DNA. Aïllament del DNA. Hibridació d’àcids nucleics. 

Resolució de problemes 
 

PRÀCTIQUES DE LABORATORI 

Pràctica  1.  Introducció  al  microscopi  òptic.  Elements  del  microscopi  òptic.  Utilització  del 
microscopi. La cèl∙lula vegetal. Obtenció de preparacions temporals de diferents mostres de teixits 
vegetals  (ceba,  patata,  pebrot,  tomàquet,  Elodea)  i  observació  de  la morfologia  de  les  cèl∙lules 
vegetals  i  dels  seus  principals  components:  paret  cel∙lular,  nucli,  cloroplasts,  cromoplasts, 
plasmodesms. 

Pràctica 2. La cèl∙lula animal. Observació de la morfologia de diferents tipus de cèl∙lules animals: 
cèl∙lules  de  la  mucosa  bucal,  fibroblasts  de  ratolí,  cèl∙lules  sanguínies  d’au  i  de  mamífer, 
espermatozoides humans. 

Pràctica  3. Osmosi  i difusió. Estudi del  fenomen de  l’osmosi  en  cèl∙lules d’Elodea  exposades  a 
diferents concentracions de NaCl. Mesura de  la  taxa  relativa de difusió de diferents alcohols en 
cèl∙lules d’Elodea. Fragmentació cel∙lular i separació d’orgànuls. Aïllament de cloroplasts de fulles 
d’espinacs per homogenització  i  centrifugació diferencial. Estudi de  la  resposta dels  cloroplasts 
aïllats a un tractament amb urea o amb Tritó‐X‐100. 
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Pràctica  4. Divisió  cel∙lular mitòtica  i meiòtica. Obtenció de  preparacions  temporals de  teixits 
vegetals  per  tal  observar  i  reconèixer  les  diferents  fases  de  la mitosi  i  calcular‐ne  la  durada. 
Observació de les diferents fases del cicle meiòtic de l’espermatogenèsi en insectes. 

Pràctica  5.  Microscòpia  electrònica  i  confocal.  Visita  al  Servei  de  Microscòpia  de  la  UAB. 
Observació  de mostres  al microscopi  electrònic  de  transmissió  (TEM)  i  de  rastreig  (SEM)  i  al 
microscopi  confocal.  Reconeixement  i mesura  de  diferents  estructures  i  orgànuls  cel∙lulars  en 
micrografies de SEM i TEM. 
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METODOLOGIA D’AVALUACIÓ 

L’avaluació de l’assignatura es farà en base a la qualificació obtinguda per l’alumne en l’avaluació 
continuada durant el període lectiu (40% de la nota final) i a la qualificació obtinguda en l’examen 
final  (60% de  la nota  final). L’examen  final, que serà escrit,  tindrà  tres parts, corresponents a  les 
tres parts de  l’assignatura,  i  consistirà  en una  sèrie de preguntes  curtes  (continguts  teòrics  i de 
pràctiques de  laboratori)  i en  la resolució d’un problema  (pràctiques d’aula). Hi haurà un model 
d’examen disponible al Campus Virtual. 
Per superar l’assignatura serà imprescindible haver assistit a les pràctiques de laboratori, realitzar 
l’examen final i obtenir una qualificació final de l’assignatura igual o superior a 5 punts (sobre 10). 
El pes de les diferents parts de l’assignatura en la nota final serà proporcional al pes en crèdits de 
cada part. Així, sobre un total de 10 punts, la qualificació es distribuirà de la següent manera: 

 
Part de l’assignatura  Tipus d’avaluació  Descripció  Puntuació 

màxima 
TEORIA (6 punts)  Avaluació continuada  Exercicis a classe en parelles 

Exercicis a classe  individuals sobre 
el treball d’autoaprenentatge 

2 

  Examen final escrit  Preguntes curtes  4 
PRÀCTIQUES D’AULA 
(2 punts) 

Avaluació continuada  Exposició  a  classe  dels  problemes 
treballats en grup 

1 

  Examen final escrit  Resolució d’un problema  1 
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PRÀCTIQUES 
LABORATORI 

Avaluació continuada  Activitat pràctica o exercici escrit a 
realitzar durant les pràctiques 

1 

(2 punts)  Examen final escrit  Preguntes curtes  1 
 

La nota de pràctiques de  laboratori  també  tindrà en compte  l’assistència a  les pràctiques, que és 
obligatòria. Concretament, la no assistència a una pràctica sense justificar comportarà una reducció 
de  la nota  final de pràctiques de  laboratori al 50%. La no assistència a més d’una pràctica sense 
justificar, comportarà no poder aprovar l’assignatura en primera convocatòria. En aquest cas, per 
tal de superar l’assignatura caldrà realitzar un examen pràctic a la segona convocatòria, a més de 
l’examen final escrit. Si la no assistència ha estat correctament  justificada, aquestes penalitzacions 
no s’aplicaran.  
Per tal que es consideri l’avaluació continuada en la qualificació final de l’assignatura caldrà haver 
realitzat el 100% de les activitats proposades pel professor a les pràctiques d’aula i de laboratori, i 
un mínim  del  80%  de  les  activitats  proposades  pel  professor  a  les  classes  teòriques.  En  el  cas 
d’alumnes  que  no  compleixin  aquests  requisits,  com  és  el  cas  d’alumnes  que  no  assisteixen 
regularment  a  classe,  la  nota  final  de  l’assignatura  equivaldrà  a  la  qualificació  obtinguda  en 
l’examen final. Però també en aquest cas seguirà sent imprescindible l’assistència a les pràctiques 
per a superar l’assignatura. 

Alumnes repetidors: En cas de suspendre l’assignatura després de les dues convocatòries del curs 
acadèmic, la nota d’assistència a pràctiques es guardarà pel següent curs i no serà obligatori tornar 
a realitzar les pràctiques. La nota de l’avaluació continuada, però, no es guardarà. Els alumnes que 
repeteixin  l’assignatura  sols  tindran  opció  a  l’avaluació  continuada  si  assisteixen  a  classe, 
repeteixen les pràctiques i realitzen les activitats avaluables programades per les classe de teoria i 
de pràctiques d’aula i de laboratori. De no ser així, la seva qualificació final es basarà únicament en 
la qualificació de l’examen final. 
 


