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Prerequisits

Com asignatura del primer semestre de primer curs del grau d'Infermeria, no té requisits especials. No obstant
és aconsellable tenir els preconceptes que s'assoleixen en les assignatures cursades en estudis
preuniversitaris i que tinguin que veure amb la Biologia, la Genètica i, en general, amb el cos humà.

Objectius i contextualització

CONTEXTUALITZACIÓ:

Aquesta és una assignatura bàsica del grau d'Infermeria que es cursa al primer semestre de primer curs. El
coneixements i habilitats que s'assoleixen formen bona part del bagatge requerit per a la pràctica de
l'Infermeria i de la recerca vinculada amb aquesta professió.

OBJECTIUS GENERALS:

Assolir el coneixements de l'anatomia, de l'embriologia, d'histologia, de la biologia cel·lular i de la genètica,
que permetin comprendre l'organització estructural del cos humà.

Aprendre de manera ponderada les característiques de l'estructura humana, de més aplicació a la pràctica
infermera.

Assolir les habilitats bàsiques que permetin la identificació de les estructures anatòmiques més rellevants en la
pràctica infermera.

Conèixer les bases i metodologies científiques de les ciències que estudien l'estructura del cos humà.

OBJECTIUS ESPECÍFICS - RESULTATS D'APRENENTATGE PER MÒDULS:

Llistat dels objectius específics de cadascun dels temes. Aquests objectius delimiten el contingut que heu de
preparar per l'examen de l'assignatura (resultats d'aprenentatge).

MÒDUL: BIOLOGIA CEL·LULAR I GENÈTICA

1. Treball en equip de Genètica
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- Estudiar les bases genètiques de malalties hereditàries concretes.

- Aprendre a fer recerques bibliogràfiques relatives als diferents apartatsa estudiar d'una malaltia
hereditària:

Apartat 1 Introducció a una malaltia heretaria.

Apartat 2 Bases genètiques de la malaltia heretaria.

Apartat 3 Bases cel·lular de la malaltia heretaria.

Apartat 4 Paper de la especialitat d'infermeria en els pacients afectats de la malaltia heretaria.

- Aprendre a fer un treball de síntesi en equip de la informació recollida per apartats i posterior posta en
comú

- Elaborar un document *.ppt amb continguts fonamentals dels apartats relatius de les malalties
heretaries concretes

- Exposar en públic tots els aparats de cada treball relatiu a la malaltia heretaria concreta treballada

- Discutir els dubtes i qüestions plantejades per el professors i els companys de la malalties heretaria
treballada

- En definitiva aprendre a estudiar d'una forma més activa el que afavoreix el coneixement individual i la
formació integral del estudiant

MÒDUL: ANATOMIA I EMBRIOLOGIA HUMANA

1. Introducció

- Classificar filogenèticament al ser humà i descriure les principals característiques.

- Definir l'anatomia humana i descriure els seus tipus.

- Citar els nivells d'organització del cos humà

- Aplicar la terminologia anatòmica bàsica

2. Aparell locomotor

2.1. Introducció a l'aparell locomotor

- Identificar i nomenar les parts de l'aparell locomotor

- Identificar i nomenar els diferents elements anatòmics de l'aparell locomotor

- Descriure l'organització i les funcions bàsiques de l'aparell locomotor

2.2. Osteologia

- Classificar els ossos

- Descriure l'estructura de cadascun dels diferents tipus d'ossos

- Identificar i nomenar els diferents ossos de l'aparell locomotor

- Construir un diagrama amb tots els ossos del cos i relacionar-los entre sí per les articulacions
mútues

2.3. Artrologia
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- Classificar les articulacions

- Descriure l'estructura de cadascun dels diferents tipus d'articulacions

- Identificar i analitzar els moviments dels diferents tipus d'articulacions

- Identificar i nomenar les diferents articulacions de l'aparell locomotor

2.4. Miologia

- Classificar els músculs

- Descriure l'estructura de cadascun dels diferents tipus de músculs

- Analitzar la forma d'actuació dels músculs sobre les articulacions, en els seus moviments
elementals

- Descriure la morfologia i la funció de les bosses sinovials, les beines tendinoses i les beines
sinovials

2.5. Membre (extremitat) superior

- Identificar i nomenar els diferents segments que formen el membre superior

- Identificar i nomenar els ossos de la cintura escapular, del braç i de l'avantbraç i les seves
diferents parts i els principals detalls ossis

- Identificar i nomenar els ossos del carp, del metacarp i dels dits i descriure la morfologia conjunta
de l'esquelet de la mà

- Identificar i nomenar aquells accidents ossis que són subcutanis o fàcilment palpables en el
membre superior

- Identificar i nomenar les diferents articulacions de el membre superior

- Dir a quin tipusarticular pertanyen les diferents articulacions de el membre superior i elsseus graus
de llibertat de moviments, així com les posicions funcionals.

- Identificar i nomenar els diferents compartiments aponeuròtics del braç, de l'avantbraç i de la mà

- Identificar i nomenar els diferents grups musculars

- Fer una llista dels principals músculs de cada grup muscular

- Identificar i nomenar els límits i els principals elements del contingut de la cavitat axil·lar

- Identificar i nomenar els límits i els principals elements del contingut de la fossa del colze

- Identificar i nomenar el túnel carpià

- Identificar i nomenar les principals bosses sinovials, beines tendinoses i beines sinovials

2.6. Membre (extremitat) inferior

- Identificar i nomenar els diferents segments que formen el membre inferior

- Identificar i nomenar els ossos de la pelvis, la cuixa i la cama, així com les seves diferents parts i
els principals detalls ossis

- Identificar i nomenar els ossos del tars, del metatars i dels dits i descriure la morfologia conjunta
de l'esquelet del peu
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- Identificar i nomenar aquells accidents ossis que són subcutanis o fàcilment palpables en el
membre inferior

- Identificar i nomenar les diferents articulacions de el membre inferior

- Dir a quin tipus articular pertanyen les diferents articulacions de el membre inferior i els seus graus
de llibertat de moviments, així com les posicions funcionals.

- Identificar i nomenar els diferents compartiments aponeuròtics de la cuixa, de la cama i del peu

- Identificar i nomenar els diferents grups musculars

- Fer una llista dels principals músculs de cada grupmuscular

- Identificar i nomenar els límits i els principals elements del contingut de laregió glútia

- Identificar i nomenar els límits i els principals elements del contingut del triangle femoral

- Identificar i nomenar els límits i els principals elements del contingut de la fossa poplítia

- Identificar i nomenar les principals bosses sinovials, beines tendinoses i beines sinovials

2.7. Coll i tronc

- Descriure les curvatures normals de la columna vertebral i en les seves regions

- Descriure la vèrtebra tipus

- Identificar i nomenar les parts i els accidents ossis de qualsevol vèrtebra

- Classificar les articulacions vertebrals

- Descriure l'estructura del disc intervertebral

- Descriure els trets basics de la funció del disc intervertebral

- Identificar i nomenar les articulacions dels arcs vertebrals

- Identificar i nomenar els elements esquelètics que configuren l'articulació occipitoatlantoodontoidal

- Identificar i nomenar les articulacions sacroilíaques

- Identificar i nomenar els diferents ossos, articulacions i músculs del tòrax

- Identificar i nomenar els diferents ossos, articulacions i músculs de la pelvis

- Identificar i nomenar les parts de la pelvis i els seus límits

- Identificar i nomenar el grup dels músculs propis de la columna vertebral

- Identificar i nomenar els músculs que mouen el cap, els músculs de la paret abdominal i els
músculs del perineu.

2.8. Cap

- Identificar i nomenar les parts de l'esquelet del cap (crani): ossos del crani i ossos de la cara; base
del crani, calota (volta) craniana

- Identificar i nomenar els diferents ossos i sutures que formen el crani adult

- Identificar i nomenar elsdiferents ossos, suturesi fontanelles que formen el crani del nadó
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- Identificar i nomenarles fosses endocranials: anterior, mitjana i posterior

- Identificar i nomenar les fosses exocranials: òrbites, fosses nasals i fosa infratemporal (zigomàtica)

- Identificar i nomenar el principals forats de la base del crani i de les fosses exocranianes

- Identificarinomenar elssinus paranasals i relacionar-los amb l'anatomia de les fosses nasals

- Descriure l'articulació temporomandibular

- Identificar i nomenar els músculs mastegadors

- Fer una llista dels principals músculs facials o mímics

3. Sistema nerviós

3.1. Organització general. Sistema nerviós central i perifèric

- Classificar el Sistema nerviós

- Identificar i nomenar les meninges espinals i els seus espais

- Identificar i nomenar els elements anatòmics interns i externs de la medul·la espinal

- Identificar i nomenar les arrels dels nervis espinals

- Identificar i nomenar els nervis espinals i els plexes nerviosos cervical, braquial, lumbar i sacre

- Citar els nervis terminals de cada plexe.

- Explicar el concepte de dermàtom

- Identificar i nomenar les meninges cranials i els seus espais.

- Identificar i nomenar els elements anatòmics implicats en la circulació del líquid cefaloraquidi.

- Identificar i nomenar les parts del tronc encefàlic i els principals components

- Identificar i nomenar les parts del diencèfal, cervell i cerebel, i els seus principals components.

- Identificar i nomenar les àrees sensitives i motores de l'escorça cerebral.

- Citar les àrees d'associació del'escorça cerebral.

-Citar de formanominal i també ordinal els nervis cranials i relacionar el seu nom amb les seves
característiques anatòmiques i /o funcionals

3.2. Sistema nerviós autònom.

- Explicar l'organització general del Sistema nerviós autònom

- Identificar i nomenar els components anatòmics de les vies motores autònomes

- Construir un esquema amb els components del sistema nerviós autònom: neurones
preganglionars, ganglis autònoms i neurones postganglionars i òrgans efectors (components
simpàtic i parasimpàtic)

- Descriure els tipus de sinapsis entre les neurones preganglionars i les neurones postganglionars
del Sistema nerviós autònom (components simpàtic i parasimpàtic)

3.3 Sistemes sensitiu, motor i integrador
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- Identificar la situació de les neurones de les vies somatosensitives i de la via somatomotora
directa.

- Construir un esquema amb el trajecte dels axons de les vies somatosensitives i de la via
somatomotora directa.

- Citar quins tractes abasta la via motora indirecta.

- Explicar el significat de l'homúncul de Penfield i Rasmussen.

4. Sentits especials

- Descriure les vies sensorials olfactòria, gustativa i òptica

- Relacionar alteracions en la campimetria amb la localització de la lesió en la via òptica.

- Identificar i nomenar els elements de les estructures accessòries de l'ull

- Identificar i nomenar les capes o túniques, fosses i cambres delglobus ocular, i els seus components.

- Identificar i nomenar els components de l'orella externa, mitjana i interna.

5. Aparell cardiovascular

- Explicar la necessitat de l'aparell aparell cardiovascular.

- Descriure les característiques fonamentals del cor al llarg de l'evolució de les espècies.

- Definir els límits i subdivisions del Mediastí i descriure la situació del cor en ell.

- Llistar les diferents capes del cor.

- Descriure les diferents capes del Pericardi (Seròs visceral, Seròs parietal i Fibrós).

- Descriure els diferents punts de fixació del sac pericàrdic.

- Definir les diferents cavitats del cor: Atris (Aurícules) i Ventrícles.

- Distingir entre la desembocadura de les venes a les aurícules i la sortida de les artèries dels ventricles.

- Descriure i diferenciar els dos circuits de la circulació sanguínia: Major o sistèmica i Menor o pulmonar.

- Descriure les característiques de l'aparell cardiovascular a l'etapa fetal i interpretar els canvis que s'hi
produeixen després del naixement.

- Descriure l'estructura de l'aparell valvular de les vàlvules auriculoventriculars i anomenar-les

- Descriure l'estructura les vàlvules sigmoïdals i les anomenar-les

- Localitzar els focus d'auscultaciódeles diferents vàlvulescardíaques.

- Descriure i identificar les estructures mésdestacades de la superfície externa del cor: Solcs Coronaris
(Esquerra i dret), Solcs Interventriculars (Anterior i posterior), Apèndixs auriculars i principals vasos que
hi entren o surten (Artèria Aorta, Artèriapulmonar, Venes Caves i Venes pulmonars).

- Descriurei identificar les diferents estructures que configuren la silueta cardíaca a la Rx de tòrax.

- Interpretar les imatges corresponents a Ecocardiografies a nivell bàsic (Vàlvules i cavitats)

- Descriure i identificar les estructures més destacades de l'interior de les cavitats cardíaques: Aurícules i
Ventricles, Septe Interventricular i Septe Interauricular, Fossa oval, Vàlvules auriculoventriculars
(Tricúspide i Mitral) i sigmoïdals (Aòrtica i Pulmonar).
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- Descriure i identificar els principals vasos (artèries i venes) que conformen la circulació coronària

- Interpretar la tècnica de la coronariografia i ldentificar les principals artèries coronàries (Esquerra,
Interventricular anterior, Circumflexa i Dreta)

- Interpretar els talls toràcics corresponents que contenen el cor i als grans vasos i els comparar-los amb
les tècniques d'imatge TC i RNM

- Descriure l'estructura i l'ordre d'activació del Sistema de conducció cardíaca.

- Descriure i diferenciar entre els diferents tipus de vasos sanguinis que conformen l'aparell circulatori.

- Descriure les principals branques de l'artèria Aorta

- Descriure i identificar les principals artèries de el membre superior, coll, cap i extremitat inferior

- Localitzar i examinar els principals polsos arterials

- Diferenciar entre venes superficials i venes profundes.

- Descriure els elements venosos que constitueixenel Sistema de la vena Àciga.

- Descriure i identificar les principals venes (superficials i profundes) de el membre superior i de el
membre inferior i coll

- Localitzar les principals venes a on realitzar maniobres terapèutiques o diagnostiques

- Llistar els diferents components del sistema limfàtic

- Descriure els principals troncs limfàtics del tronc

- Localitzar el Timus i descriure la seva funció i els canvis que experimenta en les diferents etapes de la
vida

6. Aparell respiratori

- Conèixer l'organització general de l'aparell respiratori

- Identificar cadascuna de les diferents parts del tub respiratori

- Relacionar topogràficament les diferents parts de l'aparell respiratori entre elles

- Discriminar els diferents detalls descriptius anatòmics bàsics en cadascuna de les parts de l'aparell
respiratori

- Relacionar el tub respiratori cervical amb l'aparell digestiu

- Relacionar l'aparell respiratori amb el mediastí

- Situar topogràficament l'aparell respiratori en el tòrax

-Conèixer el concepte de cavitat pleural

- Reconèixer la relació de les diferents parts de la cavitat pleural amb el tòrax, l'aparell respiratori i
digestiu

- Identificar les relacions anatòmiques amb tècniques d'infermeria com la cura d'una
intubacióorotraqueal, una traqueotomia, una cricitotirodotomia i un drenatge pleural

- Reconèixer l'anatomia de superfície de l'aparell repiratori

7. Aparell digestiu
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- Conèixer l'organització general de l'aparell digestiu

- Identificar cadascuna de les diferents parts del tub digestiu

- Discriminar les diferents glàndules annexes del tub digestiu

- Relacionar topogràficament les diferents parts de l'aparell digestiu entre elles

- Discriminar els diferents detalls descriptius anatòmics bàsics en cadascuna de les parts de l'aparell
digestiu

- Relacionar el tub digestiu cervical amb l'aparell respiratori

- Identificar el tub digestiu a nivell del tòrax

- Reconèixer les diferents parts del tub digestiu abdominal

- Conèixer el concepte de cavitat peritoneal

- Identificar les diferents parts de la cavitat abdominopelviana i la seva relació a la pelvis vertadera

- Discriminar la relació topogràfica de les diferents parts del tub digestiu en relació a la cavitat peritoneal

- Reconèixer els diferents mesos del tub digestiu a nivell de la cavitat peritoneal

- Identificar els diferents esfínters en el tub digestiu

- Reconèixer la relació de la via biliar amb el tub digestiu

- Relacionar el pàncrees i la seva excreció amb el tub digestiu

- Relacionar l'aparell digestiu a nivellpelvià i perineal amb l'aparell urinari i genital

- Identificar les relacions anatòmiques amb tècniques d'infermeria com el Sondatge nasogàstric i el
Sondatge rectal

- Reconèixer l'anatomiadesuperfície de l'aparell digestiu

8. Aparell urinari

- Conèixer l'organització general de l'aparell urinari

- Identificar cadascuna deles diferents parts de l'aparell urinari

- Discriminar les parts de l'aparell urinari segons el sexe

- Relacionar topogràficament les diferents parts de l'aparell urinari entre elles

- Discriminar els diferents detalls descriptius anatòmics bàsics en cadascuna de les parts de
l'aparellurinari

- Relacionar l'aparell urinari a nivell pelvià i perineal amb l'aparell digestiu i genital

- Relacionar l'aparell urinari amb la cavitat peritoneal i pelviana

- Discriminar les diferents glàndules annexes de l'aparell urinari segons el sexe.- Identificar els diferents
esfínters de l'aparell urinari

- Identificar les relacions anatòmiques amb tècniques d'infermeria com el sondatgevesical i diferencia'l
segons el sexe

- Reconèixer l'anatomia de superfície de l'aparell urinari
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9. Aparell reproductor

- Conèixer l'organització general de l'aparell genital

- Identificar cadascuna de les diferents parts de l'aparell genital

- Discriminar les parts de l'aparell genital segons el sexe

- Relacionar las parts distintes entre les dos sexes

- Relacionar topogràficament les diferents parts de l'aparell genital entre elles

- Discriminar els diferents detalls descriptius anatòmics bàsicsen cadascuna de les parts de l'aparell
genital

- Relacionar l'aparell genital a nivell pelvià i perineal amb l'aparell digestiu i urinari

- Relacionar l'aparell genital amb la cavitat peritoneal i pelviana

- Discriminar les diferents glàndules annexes de l'aparell genital segons el sexe.

- Identificar lesrelacions anatòmiques amb tècniques d'infermeria com el sondatge vesical i diferencia'l
segons el sexe

- Reconèixer l'anatomia de superfície de l'aparell genital

10. Sistema endocrí

- Localitzar la glàndula hipòfisi, descriure les seves subdivisions i interpretar les seves relacions amb
l'hipotàlem

- Descriure l'origen embrionari de la hipòfisi

- Localitzar la glàndula tiroides i descriure les seves diferents parts

- Descriurel'origen embrionari del tiroides i definir el trajecte del conducte tiroglós

- Localitzar les glàndules paratiroides i definir la seva funció.

- Localitzar les glàndules suprarenals i descriure la seva subdivisió en escorça i medul·la.

11. Desenvolupament embrionari i fetal humà

- Distingir l'extensió dels períodes embrionari i fetal.- Relacionar les edats postovulació (postfecundació) i
la postmenstrual.

- Explicar el concepte d'organogènesis i els períodes on es produeix aquest fenomen

- Explicar el significat i aplicació delsEstadis Carnegie

- Citar els mètodes de valoració morfomètrica del desenvolupament

- Identificar i nomenar les característiques del conceptus en les seves distintes fases durant les dues
primeres setmanes de desenvolupament

- Explicar les transformacions dels components del conceptus.

- Ordenar cronològicament espècimens embrionaris durant les tres primeres setmanes.

- Explicar el paper de la gonadotrofina coriònica i de la progesterona durant l'embaràs

- Explicar els aspectes generals de la implantació uterina i ectòpica del blastocist
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- Explicar la mecànica de la gastrulaciói les transformacions entre els fulls germinatius del disc
embrionari bilaminar i els fulls del disc trilaminar.

- Citar els canvis més importants des del començament delaquarta setmana fins al final dela vuitena.

- Descriure els canvis principals que es produeixen en el període fetal.

- Descriure el concepte de malformació congènites

- Discriminar entre els conceptes de malformació congènita i anomalia congènita

- Dir quina és la incidència i repercussió per a la salut de lesmalformacions congènites

- Explicar els criteris de classificació de les malformacions congènites

- Aplicar els criteris de classificació a casos de malformacions congènites

- Dir quin són els factors i agents teratogènics

- Explicar els principis bàsics en teratologia

MÒDUL: HISTOLOGIA

1. Teixits bàsics: Epitelis i glàndules

- Classificar els epitelis en base a les seves característiques morfològiques: forma cel·lular i capes

- Diferenciar els diferents tipus d'unions que s'estableixen entre les cèl·lules epitelials i entre aquestes i la
matriu extracel·lular

- Descriure l'estructura i localització de les membranes basals

- Entendre el concepte de glàndula

- Classificar les glàndules exocrines en funció de la seva estructura i del producte de secreció

- Distingir entre secreció serosa i mucosa, els diferents mecanismes de secreció cel·lular: apocrina,
merocrina i holocrina

2.Teixitsbàsics: Teixit conjuntiu i adipós

- Nombrar i distingir les diferents varietats de teixits connectius

- Nombrar els principals components dels teixits connectius: cèl·lules i matriu extracel·lular

- Descriure els diferents tipus de fibres i altres components de la matriu extracel·lular

- Descriure les característiques diferencials del teixit conjuntiu laxe reticular, dens i elàstic

- Distingir en base a les seves característiques diferencials els dos tipus de teixit adipós: unilocular i
multilocular

3. Teixits bàsics: sang i hematopoesi

- Distingir en base a característiques morfològiques i funcionals les diferents cèl·lules de la sang

- Nombrar els diferents tipus de cèl·lules sanguínies i immunitàries

- Identificar els òrgans hematopoètics al llarg de la vida

- Definir cèl·lula mare pluripotencial de la medul·laòssia i cèl·lules mare multipotencials limfoides i
mieloides
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- Saber quines línies hematopoètiques deriven de cadascuna de les cèl·lules mare

- Entendre el procés de formació d'eritròcits i de plaquetes

4. Teixits bàsics: cartílag i os

- Diferenciar els tres tipus de teixit cartilaginós: hialí, elàstic i fibrós, en base a les característiques
diferencials de la matriu extracel·lular i de les cèl·lules que els constitueixen

- Descriure les característiques ilocalització del cartílag de creixement i la seva variació segons l'edat

- Descriure les característiques diferencials de la matriu extracel·lular i de les cèl·lules que constitueixen
el teixit ossi

- Diferenciar en base a les seves característiques estructurals entre os compacte i os esponjós

- Descriure el mecanisme de remodelació òssia

- Descriure els dos mecanismes d'ossificació: intramembranosa i endocondral

5. Teixits bàsics: teixit muscular

- Distingir en base a les seves característiques morfològiques les cèl·lules de la musculatura llisa

- Descriure la organització estructural de la musculatura esquelètica i distingir en base a les seves
característiques morfològiques les fibres musculars que la integren

- Descriure la organització estructural de la musculatura cardíaca i distingir en base a les seves
característiques morfològiques les cèl·lules que la integren

6. La pell

- Saber nombrar els tipus de teixits bàsics de la pell (epidermis i dermis) i de hipodermis

- Entendre l'origen dels annexes de la pell (ungla, pèl...): epidermis

- Diferenciar les capes o estrats i reconèixer els tipus cel·lulars de l' epidermis

- Conèixer tipus de teixit connectiu conjuntiu de la dermis papil·lar i de la dermis reticular

- Saber els tipus de terminacions sensitives i localització

- Característiques histològiques i localització de les glàndules sudorípares i glàndules sebàcies

7. Teixit nerviós i estructura microscòpica del sistema nerviós perifèric

- Distingir l'estructuració de teixit nerviós central i perifèric

- Saber nombrar els diferents tipus cel·lulars del SNC i SNP

- Descriure les característiques morfològiques de les neurones i les seves parts: soma, arbres dendrítics,
axó i terminal sinàptic

- Nombrar els diferents tipus de cèl·lules glials del SNC i SNP i les seves funcions bàsiques

- Saber els components del SNC i del SNP

- Descriure els components dels nervis perifèrics

8. Estructura microscòpica del sistema nerviós central

- Descriure les diferències entre substància blanca i substància gris

Estructura del cos humà   2011 - 2012

11



- Descriure els diferents tipus d'organització neuronal a la substància gris: agrupació en nuclis i agrupació
en làmines

- Entendre l'estructuració neuronal a la medul·la espinal

- Entendre l'estructuració neuronal al còrtex cerebel·lós (3 capes) i al neocòrtex cerebral (6 capes)

- Entendre l'estructura de capes de la retina i els tipus cel·lulars que la formen

9. Estructura microscòpica de l'aparell cardiovascular

- Nombrar quinsteixits formen les diferents capesla paret cardíaca: endocardi, miocardi i pericardi

- Conèixer les característiques histològiques bàsiques de l'esquelet del cor i les vàlvules cardíaques

- Nombrar els diferents tipus de vasos sanguinisqueformen l'aparell circulatori sanguini

- Descriure les diferències en la paret vascular de les artèries, arterioles, capil·lars, vènules i venes i
relacionar-les amb la seva funció

10. Estructura microscòpica del sistema vascular i els òrgans del sistema limfàtic

- Descriure què és la limfa

- Nombrar els components i les funcions del sistema limfàtic

- Descriure l'organització i estructura dels vasos limfàtics

- Nombrar els òrgans limfàtics primaris i entendre la seva funció bàsica: medul·la òssia i timus

- Nombrar els diferents tipus de limfòcits

- Diferenciar entre immunitat innata i immunitat adquirida

- Descriure les característiques bàsiques i tipus cel·lulars que participen en la immunitat adquirida:
humoral i cel·lular. Limfòcits Th, Tc, B.

- Saber nombrar elsòrgans limfàtics secundaris i els processos cel·lulars que s'hi donen

- Relacionar la localització dels ganglislimfàtics amb el sistema vascular limfàtic i entendre la seva
estructura histològica bàsica.

- Definir el concepte de teixit limfàticassociat a mucoses (MALT o TLAM) així com la seva localització i
estructura bàsiques

- Explicar l'estructura de la melsa: diferenciar entre polpa blanca i polpa vermella

11. Estructura de l'aparell respiratori

- Entendre l'organografia microscòpica bàsica de l'aparell respiratori: mucosa, presència de submucosa o
no segons la porció, múscul i/o cartílag segons la porció,iadventícia segons la porció

- Diferenciar el tipus d'epiteli de la mucosa segons la porció conductora o porció respiratòria i els
principals tipus cel·lulars

- Conèixer els tipus de teixit muscular i/o teixit connectiu cartilaginós segons la porció conductora o
porció respiratòria

- Diferenciar els tipus de glàndules de la làmina pròpia o submucosa segons la porció conductora o
porció respiratòria
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- Saber identificar el tipus de teixit epitelial, teixit connectiu o teixit muscular amb presència o no de
glàndules ha de permetre identificar quina porció conductora o porció respiratòria de l'aparell respiratori
s'està analitzant amb el microscopi òptic

12. Estructura microscòpica del tracte digestiu i glàndules annexes

- Entendre els diferents tipus d'estructures glandulars de les salivals

- Descriure l'estructura general de la llengua i la cavitat bucal

- Descriure l'estructura de la paret del tracte digestiu. Capes i teixits que les formen.

- Descriure l'estructurade l'esòfag

- Descriure l'estructura de l'estómac. Distingir els diferents tipus cel·lulars glandulars

- Descriure l'estructura de l'intestí prim i gruixut i el procés d'absorció

- Entendre la morfologiadels hepatòcits i les seves funcions

- Descriure l'estructura del pàncrees exocrí

13. Estructura microscòpica de les glàndules endocrines

- Entendre els conceptes: sistema endocrí, glàndula endocrina. Hormona i cèl·lula diana

- Enumerar les diferents glàndules endocrines

- Descriure l'estructura general de la hipòfisi. Distingir entre adenohipòfisi i neurohipòfisi. Identificar les
hormones hipofisàries i la seva zona de producció

- Localitzar i descriure la epífisi. Entendre la secreció de la melatonina i el ritme circadià

- Reconèixer la tiroides. Descriure l'estructura del fol·licle tiroides. Descriure l'estructura de la glàndula
paratiroides.

- Descriure les glàndules adrenals. Entendre la seva estructura en capes i la participació d'aquestes en la
secreció de les diferents hormones d'aquesta glàndula

- Descriure la porció endocrina del pàncrees. Definir la estructura dels illots de Langerhans i caracteritzar
les diferents poblacions cel·lulars i la seva participació en la secreció hormonal del pàncrees

14. Estructura microscòpica de l'aparell urinari

- Saber explicarla localització de les zones microscòpiques del ronyó: còrtex, piràmide medul·lar, calze,
hili i pelvis renal

- Nombrar els diferents components que formen la nefrona, unitat morfofuncional renal, i localitzar-los en
l'escorça i/o la medul·la

- Descriure els components del corpuscle renal: càpsula i espai de Bowmann, glomèrul capil·lar, i aparell
yuxtaglomerular

- Nombrar l'estructura de la barrera de filtració glomerular i els components que la formen

- Descriure les característiques cel·lulars dels epitelis dels túbuls proximals, distals i segments prims de
la nefrona

- Localitzar els túbuls col·lectors idescriure les característiques cel·lulars diferencials

- Identificar les característiques de les vies urinàries: urèter, bufeta urinària i uretra femenina
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15. Estructura microscòpica de l'aparell reproductor masculí

- Descriure l'estructura histològica general del testicle: túnica albugínia, lòbuls i túbuls seminífers

- Explicar l'estructura histològica de l'epiteli seminífer, les cèl.lules que el formen (cèl.lules de Sertoli i
cèl·lules germinals), i les cèl·lules intersticilas de Leydig.

- Localitzar en l'epiteli seminífer els diferents estadis de la formació dels espermatozous

- Nombrar els conductes genitals intratesticulars: túbuls rectes, rete testis i conductets eferents, i
elsextratesticulars:epidídim, conducte deferent i conducte ejaculador

- Explicar les característiques estructurals de l'epidídim

- Nombrar les glàndules associades: vesícula seminal, pròstata i glàndules bulbouretrals de Cowper

- Descriure l'estructura histològica del penis i els seus components

- Identificar les característiques estructurals de la uretra masculina

16. Estructura microscòpica de l'aparell reproductor femení

- Descriure l'estructura microscòpica de l'ovari: components del recobriment, l'escorça i de la medul·la

- Descriure els tipus cel·lulars, funció i estructura dels fol·licles

- Distingir entre les característiques diferencials dels diferents estats de maduració fol·licular

- Descriure els canvis morfològics que ocorren durant la ovulació i la formació del cos luti i el cos albicans

- Relacionar les diferents fases del cicle ovàric amb la maduració fol·licular i la formació del cos luti

- Descriure les característiques de la paret de les trompes de Fal·lopi i relacionar-les amb la funció

- Explicar les diferents capes de la paret del cos uterí: perimetri, miometri, i endometri

- Nombrar les capes endometrials i explicar les modificacions endometrials durant el cicle menstrual

- Correlacionar el cicle ovàric amb el cicle menstrual

- Distingir les característiques diferencials del revestiment del cèrvix i la vagina i els seus canvis durant el
cicle menstrual

- Descriure l'estructura histològica de la glàndula mamaria i les seves particularitats durant la lactància

Competències i resultats d'aprenentatge

1462:E01 - Oferir una atenció sanitària tècnica i professional adequada a les necessitats de salut
de les persones ateses, d'acord amb l'estat de desenvolupament dels coneixements científics de
cada moment i amb els nivells de qualitat i seguretat que s'estableixen a les normes legals i
deontològiques aplicables.

1462:E01.01 - Identificar la composició i lorganització que configurena l'estructura del cos humà.

1462:E01.02 - Relacionar coneixements sobre l'estructura del cos humà que ajudin a entendren el
funcionament per a diagnosticar i tractar alteracions.

1462:G02 - Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.

1462:G02.00 - Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.

1462:T01 - Analitzar i sintetitzar fenòmens complexos.

1462:T01.00 - Analitzar i sintetitzar fenòmens complexos.
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1462:T02 - Buscar, avaluar, organitzar i mantenir sistemes d'informació.

1462:T02.00 - Buscar, avaluar, organitzar i mantenir sistemes d'informació.

Continguts

L'assignatura està organitzada en tres mòduls, cadascun dels quals està a càrrec de professors d'unitats
departamentals de la Facultat de Medicina, que tenen competències científiques i docents en els continguts
propis de cada mòdul.

Els mòduls d'Anatomia i d'Embriologia humana i del mòdul d'Histologia, estan convenientment coordinats de
forma que en els temes que són comuns, hi ha una programació cronològica que permet coneixer primer
l'anatomia i desprès l'histologia.

El mòdul de Biologia cel·lular i Genètica està centrat en una activitat del tipus d'aprenentatge basat en
problemes, amb una temàtica específica.

MÒDUL: BIOLOGIA CEL·LULAR I GENÈTICA

Temari:

1. Treball en equip de Genètica:

Objectius: Aconseguir coneixements bàsics de genètica humana i de l'herència relativa a alguna malaltia
hereditària concreta, així com de les seves bases cel·lulars en comparació a la situació no patològica
(possibles malalties: Fibrosi quística, Distròfia muscular, Síndrome de Down ..). Paper de la infermeria en
el tractament d'aquestes malalties.

Activitat formativa: Realitzar un treball bibliogràfic, en grups tancats, amb tutories a classe, per fer un
seguiment en l'adquisició del coneixement relatiu a una malaltia hereditària concreta.

Tutories: consistents en un seguiment de la preparació i l'elaboració d'un document *.ppt, relatiu a cada
malaltia hereditària desenvolupada, i consensuat per a ser emprat en una exposició oral a la resta de la
classe.

Exposició oral: La data d'exposició oral està predeterminada des l'inic de curs. L'assistència i participació
a l'activitat i exposició oral és obligatòria així com l'assistència i exposició oral en tots els treballs
realitzats.

MÒDUL: ANATOMIA I EMBRIOLOGIA HUMANA

Temari:

1. Introducció al cos humà

1.1 Classificació filogenètica de l'ésser humà.

1.2 Anatomia humana: Concepte. Tipus.Anatomia  Fisiologiavs

1.3 Nivells d'organització del cos humà

1.4 Processos vitals bàsics

1.5 Terminologia anatòmica bàsica:Nòmina Anatòmica Internacional.Posicions del cos.Nom de les
regions corporals.Plans, eixos i seccions anatòmiques. Cavitats del cos.

1.6 Imatges mèdiques

2. Aparell locomotor
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2.1 :Osteologia general.Artrologia general.Miologia general.Generalitats

2.2  (extremitats) superiors i inferiors.Anatomia comparada dels membres

2.2.1 Cintures: Cintura trocoescapular - Cintura pelviana: Ossos, articulacions, fàscies, músculs.
Anatomia funcional. Anatomia de superfície

2.2.2 Articulació Cintura-Membre lliure (estilopodi): Articulació glenohumeral - Articulació
coxofemoral: Ossos, articulacions, fàscies, músculs. Anatomia funcional. Anatomia de superfície.
Cavitat axil·lar - Triangle femoral - Regiò glútia

2.2.3. Estilopodi: Braç - Cuixa: Ossos, fàscies, compartiments i músculs. Anatomia funcional.
Anatomia de superfície

2.2.4Articulació estilopodi-zigopodi: Articulació del colze - Articulació del genoll: Ossos,
articulacions, fàscies, músculs. Anatomia funcional i de superficie. Fossa del colze (cubital) - Fossa
poplítia; Canal epitròcleoolecraniana.

2.2.5 Zigopodi: Avantbraç - Cama: Ossos, articulacions, fàscies, compartiments i músculs.
Anatomia funcional. Anatomia de superfície. Canal del pols radial. Tabaquera anatòmica

2.2.6 Articulació zigopodi-autopodi: Articulació del canell - Articulació del turmell: Ossos, , fàscies,
músculs. Anatomia funcional. Anatomia de superfície.

2.2.7 Autopodi: Mà - Peu: Ossos, articulacions, fàscies, compartiments i músculs. Anatomia
funcional. Anatomia de superfície.Regió palmar - Regió plantar; Dors de la mà - Dors del peu; Túnel
carpià - Túnel tarsià.

2.3 : Crani, articulacions i musculaturaAnatomia del cap

2.3.1 Crani: característiques generals.

2.3.2 Unions entreels ossos del crani.

2.3.3 La cavitat cranial: parets i fosses cranials

2.3.4 Funcions dels ossos del crani.

2.3.5 Ossos del crani pròpiament dits

2.3.6 Ossos facials o de la cara.

2.3.7 Òrbites

2.3.8 Fosses nasals i sins paranasals

2.3.9 Articulacions del crani.Musculatura del cap: Músculs facials (mímics); músculs mastegadors

2.3.10 Anatomia de superfície.

2.4 :Os hioide.Músculs hioïdals.Anatomia de superfície.Anatomia del coll

2.5. : columna vertebral, articulacions i aparell motor vertebralAnatomia del tronc

2.5.1 Curvatures normals de la columna vertebral.

2.5.2 Curvatures anòmales de la columna vertebral.

2.5.3 Vèrtebra tipus.

2.5.4 Articulacions intervertebrals. Discos intervertebrals.
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2.5.5 Aparell motor vertebral: Músculs que mouen el cap; músculs abdominals; músculs del perineu;
músculs que mouen la columna vertebral.

2.5.6 Espai intervertebral.

2.5.7 Regions de la Columna vertebral :característiques regionals de les vèrtebres.

2.5.8 Anatomia de superfície

2.6 Anatomia del tronc: Tòrax ossi, articulacions i aparell motor vertebral

2.6.1 La caixa toràcica.

2.6.2 Costelles i estèrnum.

2.6.3 Articulacions del tòrax.

2.6.4 Aparell motor.

2.6.5 Anatomia de superfície.

3. Sistema nerviós

3.1 Organització general

3.2 Sistema nerviós central i perifèric

3.2.1 Medul·la espinal i nervis espinals

3.2.2 Meninges

3.2.3 Tronc de l'encèfal

3.2.4 Diencèfal

3.2.5 Cerebel

3.2.6 Cervell:Organització anatomofuncional de l'escorça cerebral.Nervis (parells) cranials

3.3 Sistema nerviós autònom

3.3.1 Introducció

3.3.2 Anatomia de les vies motores autònomes simpàtiques

3.3.3 Anatomia de les vies motores autònomes parasimpàtiques

3.4 Sistemes sensitiu, motor i integrador

3.4.1 Vies somatosensitives

3.4.2 Vies somatomotores

3.4.3 Topografia de les àrees somatosensitiva primària i somatomotora primària

4.  Sentits especials

4.1 Olfacte:Anatomia dels receptors olfactius. Via olfactiva

4.2 Gust:Anatomia de les papil·les gustatives i dels botons gustatius. Via gustativa

4.3 Vista
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4.3.1 Estructures accessòries dels ulls (parpelles, pestanyes, celles, aparell lacrimal, músculs
oculars extrínsecs)

4.3.2 Organització anatòmica del globus ocular:Túnica fibrosa (escleròtica i còrnia).Túnica vascular
(coroides, cos ciliar i iris). Túnica nerviosa (retina)..Cristal·lí. Fosses del globus ocular (cambra
anterior, cambra posterior, cambra vítria, humor aquós, cos vitri)

4.3.3 Via òptica

4.4 Oïda

4.4.1 Orellaexterna (conducte auditiu extern i pavelló auricular)

4.4.2 Membrana timpànica

4.4.3 Orella mitjana (cavitat timpànica,cadena ossicular,trompa faringotimpànica)

4.4.4 Orella interna (laberint ossi, laberint membranós)

4.4.5 Via auditiva.Via de l'equilibri

5. Aparell cardiovascular

5.1 Introducció a l'estudi de l'aparell cardiovascular: Funcions generals.Elements constituents: cor i
vasos sanguinis.Circulació major i menor. Filogènia.

5.2 Localització del cor.Mediastí.Pericardi: pericardi fibrós i serós. Cavitat pericàrdica. Posició del cor.
Projecció superficial.

5.3 Morfologia del cor

5.3.1 Aurícules dreta i esquerra.

5.3.2 Vàlvules auriculoventriculars (tricúspide i mitral)

5.3.3 Ventricles dret i esquerra. Miocardi ventricular.

5.3.4 Vàlvules sigmoides (aòrtica i pulmonar)

5.3.5 Tronc pulmonar i aorta

5.3.6 Circulació coronaria

5.3.7 Sistema de conducció cardíac.Innervació del cor

5.4 Sistema arterial: Aorta i branques de l'aorta. Artèries del coll i del cap. Artèries dels membres.

5.5 Sistema Venós: Venes cava superior i inferior i els seus afluents. Sistema de la vena àziga. Venes
dels membres. Sistema de la vena porta del fetge (en aparell digestiu)

5.6 Sistema limfàtic: Vasos i ganglis limfàtics. Tim. Melsa (s'estudia associada a l'aparell digestiu)

6. Aparell respiratori

6.1 Organització de l'aparell respiratori

: Nas. Faringe.6.2 Tracte respiratori superior

: Laringe. Tràquea. Arbre bronquial.6.3 Tracte respiratori inferior

6.4 Pulmons
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6.5 Cavitat toràcica. La pleura

6.6 Irrigació i innervació

7. Aparell digestiu

7.1 Organització de l'aparell digestiu

 Boca. Faringe. Esòfag cervical. Glàndules annexes: Glàndules7.2 Aparell digestiu cefàlic i cervical:
paròtide, submandibular i sublingual.

. Esòfag toràcic7.3 Aparell digestiu toràcic

 Esòfag abdominal. Estómac. Intestí prim: Duodè, Jejú i Ili. Intestí7.4 Aparell digestiu abdominal:
gruixut: Apèndix vermiforme, cec, còlon ascendent, còlon transvers, còlon descendent.Glàndules
annexes: Fetge i Pàncrees (Melsa com víscera no digestiva associada)

 Còlon sigmoide.Recte.Conducte anal.7.5 Aparell digestiu pelvià:

 Cavitat peritoneal i espais extraperitoneals.7.6 Cavitat abdominopelviana:

7.7 Irrigació i innervació

7.8 Sistema de la vena porta del fetge

8. Aparell urinari

8.1 Organització de l'aparell urogenital

8.2 Ronyó

: calces, pelvis, urèter, bufeta urinària, uretra8.3 Vies urinàries

: Pròstata i vesícules seminals8.4 Glàndules annexes

8.5 Irrigació i innervació

9. Aparell reproductor

9.1 Diferències de gènere

 Testicles. Conductesreproductors.Escrot. Penis.9.2 Aparell reproductor masculí:

 Ovaris. Trompes uterines de Falopi. Úter. Vagina. Vulva. Glàndules9.3 Aparell reproductor femení:
mamàries.

10. Sistema endocrí

10.1 Introducció a l'estudi del sistema endocrí: Funció.Distribució corporal del sistema endocrí.

10.2 Localització i morfologia de les principals glàndules endocrines: Sistema hipotàlem-hipòfisi.
Glàndula pineal (epífisi). Glàndula tiroide. Glàndules paratiroides. Tim (en aparell cardiovascular-
Sistema limfàtic). Glàndules suprarenals: escorça i medul·la. Pàncrees (en aparell digestiu). Gònades (en
aparell reproductor).

11. Desenvolupament embrionari i fetal humà

11.1 Període embrionari

11.2 Període fetal

11.3 Estimació de l'edat gestacional

Estructura del cos humà   2011 - 2012

19



11.4 Defectes congènites: concepte, importància en infermeria i classificació.

Pràctiques:

Entre parèntesi consta la retolació amb la qual s'anuncia al calendari del primer semestre.

1 (ES-A1) Anatomia dels Membres superior i inferior. Cintures troncoescapular i pelviana: observació de
peces òssies, preparacions d'articulacions, compartiments i grups musculars i identificació amb tècniques de
diagnòstic per la imatge. Anatomia de superfície.

2 (ES-A2) Anatomia del coll i del tronc: Tòrax, Raquis i Medul·la espinal: observació de peces òssies i
preparacions d'articulacions i de músculs del coll i del tronc. Medul·la espinal i meninges espinals. Nervis
espinals. Plexes cervical, braquial, lumbar i sacre. Identificació amb tècniques de diagnòstic per la imatge.
Anatomia de superfície.

3 (ES-A3) Anatomia del cap: Crani, Encèfal. Òrgans dels sentits: observació de peces òssies i preparacions
d'articulacions i de músculs del cap. Encèfal i meninges encefàliques. Nervis cranials. Globus ocular i
annexes. Orella externa, mitjana i interna. Identificació amb tècniques de diagnòstic per la imatge. Anatomia
de superfície.

4 (ES-A4) Cor: estudi en diferents tipus d'exploracions. Projecció superficial del cor. Localització del batec
cardíac. Focus d'auscultació. Coronariografíes. Observació d'imatges anatòmiques

5 (ES-A5) Sistema Circulatori: estudi en preparacions anatòmiques i en material procedent de tècniques de
diagnòstic per la imatge. Anatomia de superfície.

6 (ES-A6) Aparells respiratorii digestiu (cefàlic, cervical i toràcic), Sistema endocrí (cervical i toràcic):
estudi enpreparacions anatòmiques i en material procedent detècniques de diagnòstic per la imatge. Anatomia
de superfície.

7 (ES.A7) Aparell digestiu (abdominopelvià), Aparell urinari i reproductor, Sistema endocrí
(abdominopelvià): estudi en preparacions anatòmiques i en material procedent de tècniques de diagnòstic
per la imatge. Anatomia de superfície.

8 Desenvolupament embrionari i fetal humà: exercicis d'embriologia; resolució de problemes d'embriologia i
de teratogènia (TUTORIA VIRTUAL)

9 Pràctiques de treball lliure amb el material de pràctiques: pendent de programació dies abans de
l'examen pràctic. (TUTORIA PRESENCIAL)

MÒDUL: HISTOLOGIA

Temari integrat teoria i pràctica:

Entre parèntesi consta la retolació amb la qual s'anuncia al calendari del primer semestre.

1. (ES-H1) Teixitsbàsics: Epitelis i glàndules

2. (ES-H2) Teixits bàsics:Teixit conjuntiu i adipós

3. (ES-H3) Teixits bàsics: Sang i hematopoesi

4. (ES-H4) Teixits bàsics: Cartílag i os

5. (ES-H5) Teixits bàsics: Teixit muscular

6.(ES-H6) La pell (1:30h. Inclou observació microscòpica)

7. (ES-H7) cTeixit nerviós i estructura microscòpica del sistema nerviós perifèri

8 (ES-H8) Estructura microscòpica del sistema nerviós central
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9 (ES-H9) Estructura microscòpica de l'aparell cardiovascular

10 (ES-H10) Estructura microscòpica del sistema vascular i els òrgans del sistema limfàtic

11. (ES-H11)  (1:30h. Inclou observació microscòpica)Estructura de l'aparell respiratori

12 (ES-H12) Estructura microscòpica del tracte digestiu i glàndules annexes

13 (ES-H13) Estructura microscòpica de les glàndules endocrines

14 (ES-H14) Estructura microscòpica del sistema urinari

15 (ES-H15) Estructuramicroscòpica de l'aparell reproductor masculí

16.(ES-H16) Estructura microscòpica de l'aparell reproductor femení

Metodologia

ACTIVITATS DIRIGIDES:

Activitats teoricopràctiques del mòdul d'Histologia: Al laboratori d'Histologia l'alumnat adquireix els
coneixements de l'estructura microscòpica dels teixits i dels òrgans del cos humà, realitzant unes activitats
integrades on la formació bàsica teòrica i la comprovació pràctica sobre preparacions es fa per a cada tema
en la mateixa sessió.

Classes teòriques del mòdul d'Anatomia i d'Embriologia Humana: Estan destinades a que l'alumnat rebi les
informacions bàsiques de l'anatomia del cós humà, així com les claus per al seu estudi.

Pràctiques del mòdul d'Anatomia i d'Embriologia humana: Després de les corresponents classes teòriques
l'alumnat treballa a la Sala de dissecció cada tema utilitzant material cadavèric preparat adequadament,
imatges procedents de les tècniques de diagnòstic per la imatge i models anatòmics i clínics, amb l'objectiu
d'adquirir habilitats en la identificació i localització d'estructures anatòmiques així com de comprovar les
connotacions anatòmiques de les tècniques instrumentals més habituals de la pràctica infermera. També hi ha
aspectes de l'anatomia de superfície que s'aprenen per autoexploració o sobre el cos de voluntaris: aquestes
exploracions és fan fora de la sala de dissecció en un espai adequadament condicionat.

Seminaris del mòdul de Biologia cel·lular i Genètica: Amb l'objectiu de que l'alumnat aconsegueixi
coneixements bàsicsde genètica humana i de l'herència relativa a alguna malaltia hereditària concreta, així
com de les seves bases cel·lulars en comparació a la situació no patològica, els alumnes organitzats en
equips, realitzen una activitat d'aprenentatge basat en problemes. Diversos dies s'organitzen sessions
informatives, preparatòries i de presentació pública del treball.

ACTIVITATS SUPERVISADES:

Tutories presencials del mòdul d'Anatomia i d'Embriologia humana: Al final de cada grup de temes i abans de
les corresponents avaluacions s'organitzen tutories presencials per una posta en comú dels aspectes que els
alumnes sol·licitin o que el professor vulgui destacar o orientar. Tanmateix abans de les avaluacions
pràctiques es posa a disposició de l'alumnat tot el material utilitzat a les pràctiques i, en horari concretat i
anunciat, la presència del professorat amb labor de tutoria.

Tutories presencials del mòdul d'Histologia: En els temes que l'alumnat ha d'aprendre per autoprenentatge,
s'organitzen sessions de laboratori on poden completar pràcticament els corresponents temes amb l'ajuda del
professorat.

Tutories presencials del mòdul de Biologia cel·lular i Genètica: En relació al treball del mòdul (veure activitat
dirigides) els equips disposen d'una tutoria presencial.

Tutories virtuals del mòdul d'Anatomiaid'Embriologia humana: En els que l'alumnat ha d'aprendre per
autoprenentatge, disposen de la possibilitat de tutories a través del campus virtual i d'activitats
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complementàries virtuals que afavoreixen l'aprenentatge autodirigit.

Activitats formatives

Activitat Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Activitats teoricopràctiques del mòdul d'Histologia 12 0.48 1462:E01.01 , 1462:E01.02 , 1462:T01.00

Classes teòriques del mòdul d'Anatomia i

d'Embriologia Humana

19 0.76 1462:E01.01 , 1462:E01.02 , 1462:T01.00

Pràctiques del mòdul d'Anatomia i d'Embriologia

humana

14 0.56 1462:E01.01 , 1462:E01.02 , 1462:T01.00

Seminaris del mòdul de Biologia cel·lular i

Genètica

5 0.2 1462:E01.01 , 1462:G02.00 , 1462:T01.00 ,

1462:T02.00 , 1462:E01.02

Tipus: Supervisades

Tutories presencials del mòdul d'Anatomia i

d'Embriologia humana

10 0.4 1462:E01.01 , 1462:G02.00 , 1462:T02.00 ,

1462:T01.00 , 1462:E01.02

Tutories presencials del mòdul d'Histologia 5.5 0.22 1462:E01.01 , 1462:T02.00 , 1462:E01.02 ,

1462:G02.00 , 1462:T01.00

Tutories presencials del mòdul de Biologia

cel·lular i Genètica

1 0.04 1462:E01.01 , 1462:T01.00 , 1462:T02.00 ,

1462:G02.00 , 1462:E01.02

Tutories virtuals del mòdul d'Anatomia i

d'Embriologia humana

2 0.08 1462:E01.02 , 1462:T02.00 , 1462:T01.00 ,

1462:G02.00

Tipus: Autònomes

Cerca de documentació 10 0.4 1462:G02.00 , 1462:T02.00

Estudi 45 1.8 1462:E01.01 , 1462:T01.00 , 1462:E01.02 ,

1462:G02.00

Lectura de textos 11.5 0.46 1462:E01.01 , 1462:G02.00 , 1462:T01.00 ,

1462:E01.02

Redacció de treballs 9 0.36 1462:E01.01 , 1462:E01.02 , 1462:G02.00 ,

1462:T02.00 , 1462:T01.00

Avaluació

Descripció

Avaluacions parcials: Hi ha programades dues proves, cadascuna inclou un examen test (mòdul d'Anatomia i
d'Embriologia humana i mòdul d'Histologia) i un examen pràctic (mòdul d'Anatomia i d'Embriologia humana).

Exàmens tests (mòdul d'Anatomia i d'Embriologia humana i mòdul d'Histologia): Es valorarà el grau de
coneixements i la capacitat d'aplicar-los en la resolució de problemes. Consistiran en sengles exàmens tipus
test de 40 preguntes cadascun amb cinc opcions i una vàlida (penalització de 0,25 punts per cada resposta
incorrecte).
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El valor de cada examen representarà com a màxim el 32,5% de la nota de l'assignatura.

Exàmens pràctics (mòdul d'Anatomia i d'Embriologia Humana): En aquestes proves es valorarà la capacitat
dels alumnes d'aplicar els coneixements i les habilitats assolides a les pràctiques. El format serà propi de cada
pràctica.

El valor de cada examen representarà com a màxim el 12,5% de la nota de l'assignatura.

Avaluació de treball en equip de Genètica (Mòdul de Biologia Cel·lular i Genètica): Es valorarà la preparació
en equip i presentació pública d'un tema de malalties d'origen genètic ben establert proposades.

Aquesta prova tindrà un valor del 10% de la nota de l'assignatura, com a màxim.

Nota de suficiència: De la suma ponderada de les avaluacions parcials i del treball de Genètica s'obtindrà la
nota de curs Serà necessari obtenir una nota final = 5,0 (escala 0-10) per assolir la suficiència en
l'assignatura.

Prova de re-avaluació: Els/les alumnes podran re-avaluar cada parcial, de forma completa (test i pràctic) o de
forma selectiva (test o pràctic) i en qualsevol cas les notes assolides per a cada part (test i/o pràctic) només
podran incrementar la qualificació prèviament assolida.

No presentat: L'alumne/a serà considerat no presentat/da quan no faci ús de la prova de re-avaluació si
durant el curs no ha assolit la suficiència.

Activitats d'avaluació

Activitat Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Avaluació del treball en equip de

Genètica

10% 1 0.04 1462:E01.01 , 1462:E01.02 ,

1462:G02.00 , 1462:T02.00 ,

1462:T01.00

Examen pràctic de la primera

avaluació parcial

12,5% 1.2 0.048 1462:E01.01 , 1462:E01.02 ,

1462:T01.00

Examen pràctic de la segona

avaluació parcial

12,5% 1.2 0.048 1462:E01.01 , 1462:T01.00 ,

1462:E01.02

Examen test de la primera

avaluació parcial

32,5% 1.3 0.052000000000000005 1462:E01.01 , 1462:T01.00 ,

1462:E01.02

Examen test de la segona

avaluació parcial

32,5% 1.3 0.052000000000000005 1462:E01.01 , 1462:E01.02 ,

1462:T01.00
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