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Prerequisits

Es recomana el domini de temes de Física elementals que poden incloure:

 la Física Química de les interaccions moleculars, l'òptica, les ones electromagnètiques, la termodinàmica.

Aquests coneixements es poden repassar en qualsevol llibre de Física de Batxillerat

Objectius i contextualització

Aquest programa pretén dos objectius:

per una banda fer una primera immersió en la metodologia experimental i d'altra banda una formació bàsica
de fenòmens físics que tenen importància cabdal tant en l'estructura com en la funció que desenvolupen el
sers vius en estat de salut.

El programa de l'assignatura aborda aquests aspectes analitzant aquests fenòmens tant en aspectes
macromoleculars com en aparells i sistemes

Competències i resultats d'aprenentatge

1736:E01 - Demostrar que es coneixen i es comprenen els processos bàsics de la vida en diversos
nivells d'organització: molecular, cel·lular, tissular, d'òrgan, individual i de la població.

1736:E01.52 - Comprendre el funcionament de l'organisme, tant a escala cel·lular com tissular, les
bases fisicoquímiques i els fonaments físics.

1736:E01.53 - Descriure les bases físiques del funcionament dels òrgans, aparells i sistemes de
l'organisme humà en estat de salut, com ara: visió, parla i audició, respiració i circulació sanguínia.

1736:E02 - Utilitzar els coneixements propis per a descriure problemes biomèdics, en relació amb
les causes, els mecanismes i els tractaments.

1736:E02.23 - Descriure les bases biofísiques en les interaccions i equilibris moleculars en els estats
de salut i patològics.
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1736:E02.24 - Distingir els efectes de la interacció de radiacions i partícules amb els éssers vius,
d'acord amb bases físiques.

1736:E04 - Demostrar que es comprenen les bases i els elements aplicables al desenvolupament i
a la validació de tècniques diagnòstiques i terapèutiques.

1736:E04.17 - Reconèixer i identificar els mecanismes i les bases físiques de les tecnologies que
permeten utilitzar les radiacions i partícules en diagnòstic i teràpia.

1736:E04.18 - Estimar la importància del mètode científic en l'anàlisi d'un sistema complex com el
cos humà.

1736:E08 - Llegir i criticar articles científics originals i de revisió en el camp de la biomedicina, i ser
capaç d'avaluar i escollir les descripcions metodològiques adequades per al treball de laboratori
biomèdic.

1736:E08.08 - Comprendre i criticar articles científics relatius a la física.

1736:G01 - Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera
efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.

1736:G01.00 - Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera
efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.

1736:G02 - Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.

1736:G02.00 - Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.

1736:G04 - Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.

1736:G04.00 - Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.

1736:T01 - Treballar com a part d'un grup juntament amb altres professionals, comprendre'n els
punts de vista i cooperar-hi de forma constructiva.

1736:T01.00 - Treballar com a part d'un grup juntament amb altres professionals, comprendre'n els
punts de vista i cooperar-hi de forma constructiva.

1736:T02 - Comunicar i aplicar els coneixements en el debat públic i cultural.
1736:T02.00 - Comunicar i aplicar els coneixements en el debat públic i cultural.

1736:T03 - Identificar i comprendre els continus avenços i reptes en la investigació.
1736:T03.00 - Identificar i comprendre els continus avenços i reptes en la investigació.

1736:T04 - Desenvolupar habilitats d'autoaprenentatge i motivació per continuar la seva formació
en el nivell de postgrau.

1736:T04.00 - Desenvolupar habilitats d'autoaprenentatge i motivació per continuar la seva formació
en el nivell de postgrau.

1736:T06 - Desenvolupar coneixement científic, pensament crític i creativitat.

1736:T06.00 - Desenvolupar coneixement científic, pensament crític i creativitat.

Continguts

- Ones electromagnètiques

- Biofísica de l'audició

- Biofísica de la visió

- Biofísica del sistema circulatori

- Biofísica de la respiració

- La termodinàmica i éssers vius

- Interaccions dèbils en macromolècules biològiques

- Dispersions i dissolucions

- Fenòmens de difusió (diàlisi i osmosi)
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Metodologia

L'alumne adquireix els coneixements propis de l'assignatura assistint a les classes de teoria on serà orientat
també de com i on cercar els complements formatius per assolir els objectius de l'assignatura.

Mitjançant els seminaris l'alumne podrà resoldre exercicis i problemes presentats prèviament amb una
interacció més propera al professor.

Finalment les habilitats relacionades amb aquests coneixements es portaran a terme en les classes
pràctiques.

Activitats formatives

Activitat Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus:
Dirigides

classes teoria 35 1.4 1736:E01.52 , 1736:E01.53 , 1736:E02.24 , 1736:E02.23 , 1736:E04.18 ,

1736:E04.17

practiques

laboratori

12 0.48 1736:E01.52 , 1736:E01.53 , 1736:E02.23 , 1736:E04.17 , 1736:T03.00 ,

1736:T06.00 , 1736:T04.00 , 1736:E04.18 , 1736:E02.24

seminaris 9 0.36 1736:E01.52 , 1736:E01.53 , 1736:E02.24 , 1736:E04.17 , 1736:E04.18 ,

1736:E02.23

Tipus:
Supervisades

tutories

programades

9 0.36 1736:E04.18 , 1736:G01.00 , 1736:G04.00 , 1736:T06.00 , 1736:T04.00 ,

1736:G02.00 , 1736:E08.08

Tipus:
Autònomes

hores d'estudi 38 1.52 1736:E01.52 , 1736:E02.23 , 1736:E04.17 , 1736:E08.08 , 1736:T01.00 ,

1736:T03.00 , 1736:T06.00 , 1736:T04.00 , 1736:T02.00 , 1736:G01.00 ,

1736:E04.18 , 1736:E02.24 , 1736:E01.53

realització

exercisis

38 1.52 1736:E01.52 , 1736:T06.00 , 1736:T04.00 , 1736:T03.00 , 1736:T01.00 ,

1736:G04.00 , 1736:G02.00 , 1736:G01.00 , 1736:E08.08 , 1736:E04.18 ,

1736:E04.17 , 1736:E02.24 , 1736:E02.23 , 1736:E01.53

Avaluació

Exàmens parcials 7 CE1 fins a CE4

Lliurament d'exercicis 2 CE1 fins a CE4 i també CT7

Activitats d'avaluació

Activitat Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
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Coneixements

teorics

60% 7 0.28 1736:E01.52 , 1736:E01.53 , 1736:E02.23 , 1736:E04.17 , 1736:E08.08

, 1736:G02.00 , 1736:T04.00 , 1736:T06.00 , 1736:T03.00 ,

1736:G01.00 , 1736:E04.18 , 1736:E02.24

avaluació

coneixements

adquirids al

laboratori

10

%

1 0.04 1736:E01.52 , 1736:E04.18 , 1736:G04.00 , 1736:T02.00 , 1736:T06.00

, 1736:T04.00 , 1736:T03.00 , 1736:T01.00 , 1736:G02.00 ,

1736:E04.17 , 1736:E01.53 , 1736:E02.23 , 1736:E02.24

resolució de

problemes

30% 1 0.04 1736:E01.52 , 1736:E02.24 , 1736:E04.18 , 1736:T03.00 , 1736:T04.00

, 1736:G02.00 , 1736:E04.17 , 1736:E02.23 , 1736:E01.53

Bibliografia

1. Bibliografia bàsica general:

BIOFÍSICA (3ª edició)

A.S. Frumento (1995), Mosby/Doyma Libros.

FÍSICA

J.N.Kane, M.M.Sternhiem. (1994) Ed. Reverté.

FÍSICA

P.A. Tipler. (1992) Ed. Reverté.

Biofísica (tercera edició)

A.Aurengo, T. Petitclerc (2008) McGrawHill

:2. Bibliografia bàsica específica

NOCIONES DE FISICOQUÍMICA

R.Segura. (1981)

QUÍMICA PER A LES CIÈNCIES DE LA NATURALESA I DE L'ALIMENTACIÓ.

J.Saña. (1993) Ed. Vicens Vives

FÍSICA PARA CIENCIAS DE LA VIDA (llibre de problemes)

D.Jou, J.E. Llebot, C. Perez-García (1994) Ed. McGraw-Hill

peech science primer. L.J. Raphael. (2007) Ed. Lippincott Williams & Wilkins.S

Radiobiology for Radiologist E.J. Hall, A.J.Giaccia. (2006) Ed. Lippincott Williams & Wilkins.
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