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Prerequisits

Per tal de disposar dels coneixements previs necessaris per tal de cursar el mòdul, es recomana haver cursat
un grau/llicenciatura de biologia, geologia o similar, o en cas que això no sigui així, haver cursat assignatures
complementàries que proporcionin els coneixements necessaris sobre paleontologia general, biologia
evolutiva i estadística.

Objectius

Proporcionar les bases científiques i metodològiques que permetin el desenvolupament de la capacitat
investigadora i l'exercici professional en Paleontologia de Vertebrats, amb especial èmfasi en una aproximació
paleobiològica.

Competències

Analitzar dades mitjançant les eines adequades en l'àmbit de la Paleontologia
Aplicar les teories, els paradigmes i els conceptes dels àmbits de la biologia i l'ecologia per analitzar els
aspectes biològics dels organismes i els ecosistemes del passat
Conèixer i saber fer servir les diferents tècniques d'estudi, conservació i difusió del registre fòssil
Desenvolupar una capacitat crítica i autocrítica en el camp de la paleontologia:
Dissenyar i dur a terme recerques en l'àmbit de la paleontologia i difondre'n els resultats

Dominar les diverses metodologies d'estudi dels diferents grups de fòssils, sent capaç de recollir i
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Dominar les diverses metodologies d'estudi dels diferents grups de fòssils, sent capaç de recollir i
integrar dades de camp i de laboratori
Obtenir i sintetitzar informació de la literatura científica (biblioteques, bases de dades, revistes en línia o
llocs web fiables) en el camp de la paleontologia.
Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular
judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les
responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis
Que els estudiants sàpiguin aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de
problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris)
relacionats amb la seva àrea d'estudi.
Que els estudiants sàpiguin comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons
últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense
ambigüitats
Reconèixer i utilitzar adequadament el registre fòssil per resoldre problemes concrets en els diferents
àmbits de la Paleontologia

Resultats d'aprenentatge

Analitzar dades mitjançant les eines adequades en l'àmbit de la paleontologia
Aplicar els coneixements d'anatomia comparada, morfologia funcional i biomecànica per analitzar els
aspectes biològics dels vertebrats del passat
Comunicar i justificar les conclusions d'una manera clara i sense ambigüitats, tant a públics
especialitzats com no especialitzats.
Conèixer i saber fer servir les diferents tècniques d'estudi, conservació i difusió del registre fòssil de
vertebrats
Desenvolupar la capacitat crítica i autocrítica en l'àmbit de la paleontologia
Dominar les diverses metodologies de camp per recollir restes fòssils de vertebrats
Dominar les diverses metodologies de laboratori per estudiar restes fòssils de vertebrats
Dominar les noves tecnologies de visualització i anàlisi no invasiva de les restes fòssils de vertebrats
Generar recerca en l'àmbit de la paleobiologia i l?evolució dels vertebrats, i difondre?n els resultats
Integrar els coneixements i usar-los per fer judicis en situacions complexes, encara que la informació
que es tingui sigui incompleta, i tenir presents les responsabilitats socials i ètiques.
Obtenir i sintetitzar informació de la literatura científica (biblioteca, bases de dades, revistes en línia,
webs contrastats) en l'àmbit de la paleontologia
Reconèixer i utilitzar adequadament el registre fòssil de vertebrats en l'àmbit de la paleobiologia
Resoldre problemes en situacions noves o poc conegudes dins de contextos amplis (multidisciplinaris)
relacionats amb el camp d'estudi.

Continguts

Bloc 1: Mètodes

Mètodes de camp i laboratori. Macrovertebrats

Mètodes de camp i laboratori. Microvertebrats

Anàlisi de dades paleontològiques

Normes, regles i objectius en la recerca en paleontologia de vertebrats

Morfometria geomètrica. Aplicacions paleobiològiques

Noves tecnologies i mètodes aplicats a l'estudi, recuperació i visualització de fòssils de vertebrats

Bloc 2: Conceptes paleobiològics

Anatomia esquelètica dels vertebrats, generalitats i terminologia

Morfologia funcional i biomecànica
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Morfologia funcional i biomecànica

Ecomorfologia i paleoecologia

Patrons i ritmes d'evolució

Al·lometria i heterocronia

Bloc 3: Paleobiologia

Evolució en condicions d'insularitat

Ecologia, demografia i característiques de la història vital en perspectiva paleontològica

Paleohistologia i les seves aplicacions

Reconstrucció d'històries vitals en vertebrats fòssils

Metodologia

Els continguts teòrics s'impartiran mitjançant classes magistrats en català o, segons el professor, castellà, amb
l'ajut de material audiovisual (powerpoint) en anglès. En tot moment s'intentarà afavorir la participació i el
diàleg amb l'alumnat. També s'impartiran continguts de caire més pràctic en classes amb suport informàtic, en
què l'alumne haurà de resoldre problemes que plantejarà el professor. L'alumne haurà d'acabar de consolidar i
familiaritzar-se amb els continguts del mòdul mitjançant la lectura de bibliografia especialitzada i l'estudi del
material docent proporcionat pels professors de manera autònoma, i haurà d'aprofundir-hi encara més
mitjançant la realització de treballs supervisats per professors del mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes magistrals 26 1,04 2, 4, 5, 6, 7, 9, 12

Classes pràctiques 8 0,32 1, 4, 8, 10, 13

Tipus: Supervisades

Presentació de treballs 41 1,64 3, 5, 9, 10, 11, 12, 13

Tipus: Autònomes

Estudi personal 50 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Lectura d'articles 25 1 3, 5, 11, 12

Avaluació

L'avaluació es durà a terme en funció de l'assistència i participació de l'alumne a les classes teòriques i
pràctiques, i també en funció de les qualificacions obtingudes per l'alumne en els diversos treballs realitzats.

Activitats d'avaluació

Resultats
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Títol Pes Hores ECTS d'aprenentatge

Assistència a les classes magistrals i pràctiques 50,00% 0 0 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
12, 13

Presentació d'un treball sobre paleobiologia 12,07% 0 0 3, 5, 9, 11, 12

Resolució d'un problema d'al·lometria 14,65% 0 0 3, 5, 9, 10, 13

Resolució de problemes i exercicis d'estadística/morfometria
geomètrica

23,28% 0 0 3, 5, 9, 10, 13
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