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Prerequisits

Coneixements generals de Paleontologia.

Objectius

Conèixer les característiques i funcionalitat de l'esquelet dels invertebrats, preservació al registre fòssil,
evolució i diversitat, amb especial èmfasi en l'evolució dels mol·luscs bivalves i els equinoderms equinoïdeus.

Conèixer les característiques, morfologia funcional i diversitat dels foraminífers, amb especial èmfasi en els
grans cicles evolutius dels macroforaminífers.

Competències

Analitzar dades mitjançant les eines adequades en l'àmbit de la Paleontologia
Aplicar les teories, els paradigmes i els conceptes de la geologia per tenir una visió adequada i global
de la història de la Terra
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
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
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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.
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, filogènia, taxonomia i ecologia per analitzar l'evolució
d'invertebrats i foraminífers fòssils
Aplicar la metodologia adequada per estudiar invertebrats i foraminífers fòssils
Conèixer els processos de formació de l'esquelet en invertebrats i les característiques corresponents
Conèixer i dominar les tècniques d'estudi per a macrofòssils i microfòssils
Desenvolupar la capacitat crítica i autocrítica en l'àmbit de la paleontologia
Generar recerca en el camp de la paleontologia d'invertebrats i la micropaleontologia, i difondren 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 el registre fòssil d'invertebrats i microfòssils
Relacionar el registre fòssil d'invertebrats i foraminífers amb el context cronostratigràfic corresponent
Relacionar el registre fòssil d'invertebrats i foraminífers amb el context paleoambiental corresponent
Resoldre problemes en situacions noves o poc conegudes dins de contextos amplis (multidisciplinaris)
relacionats amb el camp d'estudi.

Continguts

Bloc 1 Paleontologia d'invertebrats

L'esquelet als invertebrats: biomineralització, microestructura, estructura, funcionalitat. Preservació al registre
fòssil. (2 h classes magistrals, 2 h pràctiques laboratori)

Radiacions evolutives dels mol·luscs bivalves al Fanerozoic. Diversitat. (2 h classes magistrals, 2 h pràctiques
laboratori)

Els bivalves rudistes del Cretaci. Innovacions evolutives a l'esquelet. Diversitat. Taxa representatius. (4 h
classes magistrals, 2 h pràctiques laboratori)

Radiacions evolutives dels equinoderms equinoïdeus al Mesozoic i Cenozoic. Diversitat. Taxa representatius.
(4 h classes magistrals, 2 h pràctiques laboratori)

Bloc 2 Micropaleontologia

Morfologia funcional i estratègia de vida en els foraminífers. (2 h classes magistrals)

Textura, arquitectura i estructura. (2 h classes magistrals)

Identificació de macroforaminífers. Anatomia comparada. (2 h pràctiques laboratori)

Els imperforats juràssics: morfologies i estructures. (2 h classes magistrals/pràctiques laboratori)

Els "orbitolínids" del Cretaci inferior. (2 h classes magistrals/pràctiques laboratori)

Els macroforaminífers del Cretaci mig i superior. (2 h classes magistrals/pràctiques laboratori)

Els macroforaminífers del Paleogen. (2 h classes magistrals/pràctiques laboratori)

Els macroforaminífers del Neogen. (2 h classes magistrals/pràctiques laboratori)
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Els macroforaminífers del Neogen. (2 h classes magistrals/pràctiques laboratori)

Metodologia

Les classes magistrals i pràctiqes de laboratori s'estructuraràn en sessions de 2 h. En alguns casos seràn
clases magistrals/pràctiques.

Els exercicis i treballs es faràn en correspondència amb les classes i pràctiques. Alguns dels treballs s'hauran
d'exposar.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

classes magistrals 21 0,84 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12

pràctiques de laboratori 15 0,6 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 13

Tipus: Supervisades

resolució d'exercicis, elaboració i exposició de treballs 30 1,2 1, 7, 8, 9, 13

Tipus: Autònomes

estudi de la teoria, de les pràctiques i lectures recomanades 84 3,36 1, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 12

Avaluació

L'avaluació es realitzarà sobre l'entrega d'exercicis i treballs i les proves teòrico/pràctiques.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

entrega d'exercicis i treballs 60% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

proves teòric/pràctiques 40% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
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