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Prerequisits
L'alumne que ha de cursar els estudis d'Immunologia de les Malalties Infeccioses ha d'haver assolit les
competències d'aprenentatge en l'assignatura d'Immunologia del seu Grau.

Objectius
BLOC I.
Recordatori dels aspectes principals de resposta Immunitària Innata i Adaptativa
El Sistema Immunitari Associat a Mucoses: el MALT
Descripció anatòmica i morfològica del MALT. Recirculació limfocitària
Resposta Immunitària al MALT: mecanismes de la immunitat innata i adaptativa.

BLOC II
Resposta immunitària als bacteris
Analitzar els mecanismes antibacterians mediats per la immunitat innata i l'adaptativa.
Comprendre les diferències en els mecanismes immunitaris efectors que operen enfront dels bacteris
intra o extracel·lulars.
Conèixer els diferents mecanismes de evasió que utilitzen els bacteris per evadir el sistema immunitari.
Patologia i tractament de les malalties causades per infeccions bacterianes
Saber reconèixer i descriure les patologies causades per les infeccions bacterianes que són clínicament
importants.
Identificar les malalties bacterianes emergents.
Vacunes.
Seminaris per especialistes

Bloc III
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Resposta immunitària als paràsits
Conèixer els aspectes bàsics de la infecccions parasitàries.
Comprendre els mecanismes immunitaris que empra l'organisme per enfrontar els diferents tipus
d'infeccions parasitàries.
Conèixer les diverses estratègies i mecanismes usats pels diferents paràsits per tal d'evadir la resposta
immunitària de l'hoste.
Patologia i tractament de les malalties causades per paràsits
Saber reconèixer i descriure les patologies causades per les infeccions per paràsits que són clínicament
importants.
Vacunes.
Seminaris per especialistes

BLOC IV
Resposta immunitària als virus
Comprendre els conceptes centrals vinculats a la immunitat antiviral.
Identificar i caracteritzar els mecanismes propis de la immunitat innata i adaptativa que intervenen en la
defensa enfront de les infeccions virals.
Descriure les estratègies emprades pels virus per tal d'evadir la resposta immunitària antiviral.
Patologia i tractament de les malalties causades per infeccions per virus
Saber reconèixer i descriure les patologies causades per les infeccions per virus que són clínicament
importants.
Identificar les malalties víriques emergents.
Vacunes.
Seminaris per especialistes

Competències
Comunicar i aplicar els coneixements en el debat públic i cultural.
Demostrar que es comprenen les bases i els elements aplicables al desenvolupament i a la validació
de tècniques diagnòstiques i terapèutiques.
Demostrar que es coneixen els conceptes i el llenguatge de les ciències biomèdiques com cal per a
seguir adequadament la bibliografia biomèdica.
Demostrar que es coneixen i es comprenen conceptual i experimentalment les bases moleculars i
cel·lulars rellevants en patologies humanes i animals.
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.
Desenvolupar coneixement científic, pensament crític i creativitat.
Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
Desenvolupar habilitats d'autoaprenentatge i motivació per continuar la seva formació en el nivell de
postgrau.
Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en
les llengües pròpies com en una tercera llengua.
Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.
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Identificar i comprendre els continus avenços i reptes en la investigació.
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.
Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
Treballar com a part d'un grup juntament amb altres professionals, comprendre'n els punts de vista i
cooperar-hi de forma constructiva.

Resultats d'aprenentatge
1. Analitzar la relació entre la naturalesa de la resposta immune i les característiques moleculars i físiques
dels antígens que la indueixen.
2. Comprendre la literatura científica i les bases de dades especialitzades en problemes immunològics o
d'immunopatologia, i saber interpretar els resultats d'un projecte científic.
3. Comprendre textos científics i elaborar treballs de revisió sobre immunologia i biologia.
4. Comunicar i aplicar els coneixements en el debat públic i cultural.
5. Demostrar habilitats pràctiques per realitzar anàlisi diagnòstica en immunopatologia.
6. Desenvolupar coneixement científic, pensament crític i creativitat.
7. Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
8. Desenvolupar habilitats d'autoaprenentatge i motivació per continuar la seva formació en el nivell de
postgrau.
9. Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en
les llengües pròpies com en una tercera llengua.
10. Explicar els mecanismes d'activació i de regulació de la resposta immune cel·lular i humoral, i la seva
relació amb la immunopatologia
11. Explicar les relacions que s'estableixen entre un possible patogen i el seu hoste.
12. Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.
13. Identificar els principals elements que intervenen en la resposta immune a les infeccions, els tumors i
en la situació de trasplantament al·logènic.
14. Identificar i comprendre els continus avenços i reptes en la investigació.
15. Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
16. Treballar com a part d'un grup juntament amb altres professionals, comprendre'n els punts de vista i
cooperar-hi de forma constructiva.

Continguts
Bloc I
Revisió de la Resposta Immunitària Innata i Adaptativa: inflamasoma, Senyalització de TLRs, llinatges
cel·lulars de cèl·lules Th (Th1, Th2, Th17, cèl·lules T reguladores)
MALT: anatomia de les mucoses, recirculació limfocitària, descripció dels elements cel·lulars (limfòcits
intraepitelials) i humorals (IgA) i resposta immunitària associada al MALT.
Bloc II.
Resposta immunitària als bacteris.
Patologia de les malalties causades per infeccions bacterianes.
Seminaris per especialistes que inclouran un monogràfic de tres sessions sobre Mycobacterium
tuberculosis.
Bloc III.
Resposta immunitària als paràsits.
Patologia de les malalties causades per paràsits.
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Seminaris per especialistes que inclouran un monogràfic de tres sessions sobre Plasmodium falciparum.
Bloc IV.
Resposta immunitària als virus.
Patologia de les malalties causades per infeccions virals.
Seminaris per especialistes que inclouran un monogràfic de tres sessions sobre el virus de l'HIV.

Metodologia
CLASSES EXPOSITIVES:
Els temes de les Unitats Didàctiques s'impartiran en 30 sessions. Algunes de les sessions seran impartides
per professors convidats i especialistes en l'àmbit de recerca clínica de malalties causades per patògens. El
contingut del programa de teoria serà impartit principalment pels professors en forma de classes magistrals
amb suport audiovisual. Les presentacions utilitzades a classe pel professor estaran prèviament disponibles al
Campus Virtual de l'assignatura.
En els seminaris impartits per professors convidats, la llengua vehicular podrà ser català, castellà o anglès,
depent de la preferència del ponent.
APRENENTATGE AUTÒNOM:
L'aprenentatge autònom es basarà en assolir les competències específiques d'aprenentatge que
acompanyaran l'inici de cada Bloc en els que es divideix el programa de l'assignatura. S'aconsella que els
alumnes consultin de forma regular els llibres recomanats a l'apartat de Bibliografia d'aquesta guia docent per
tal de consolidar i clarificar, si és necessari, els continguts explicats a classe. En aquest sentit també és
aconsellable que els alumnes utilitzin els enllaços indicats al Campus Virtual, que contenen videos i
animacions relacionats amb els processos explicats a classe.
APRENENTATGE COOPERATIU:
Es programaran sessions d'aprenentatge basat en problemes (ABP) o CASOS. Per resoldre els casos
s'aplicarà la metodologia de l'aprenentatge cooperatiu: es faran grups de 3 o 4 alumnes. La informació dels
casos es penjarà al Campus Virtual (CV). La ressolució dels casos tindrà com a objectiu general que els
alumnes busquin, analitzin i sintetitzin informació sobre la patologia que provoca, la resposta immunitària que
es desevolupa, els mecanismes d'evasió, el diagnòstic i el tractament per a un determinat microorganisme.
Per a la realització i desenvolupament del cas, els alumnes hauran de:
1) Elaborar un treball escrit que consti de les parts: Introducció i estat actual del tema, objectius,
desenvolupament de la informació trobada, discussió i conclusions.
2) Elaborar una presentació oral: escollir les parts fonamentals del treball i exposar-ho a la resta de la classe
en una exposició de 12 minuts més preguntes per cada grup. Es valorarà positivament als alumnes a fer la
presentació oral i les diapositives en anglès.
3) Elaborar un portafoli individual que reculli un resum de les tasques del seu treball dins del grup per elaborar
el treball cooperatiu presentat (treball escrit i presentació oral) i les seves reflexions al voltant del seu procés
d'aprenentatge amb l'objectiu de demostrar el seu progrés al llarg del temps en l'assoliment de competències.

Activitats formatives
Títol

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides
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Classes Expositives

30

1,2

1, 4, 7, 10, 11, 13, 14, 15

Pràctiques d'Aula

12

0,48

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16

Elaboració d'un portafoli

1

0,04

6, 9, 12, 14, 15, 16

Elaboració Presentació Oral

10

0,4

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Elaboració treball escrit

21,5

0,86

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16

Consolidació de l'aprenentatge: estudi

50

2

1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14

Interpretació de dades a partir d'un article o cas
clínic

20

0,8

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16

Tipus: Supervisades

Tipus: Autònomes

Avaluació
L'avaluació de l'assignatura serà individual i continuada a través de proves que avaluaran:
- l'aprenentatge individual de l'alumne a partir d'exàmens parcials
- l'aprenentatge cooperatiu a partir de les activitats formatives programades a les pràctiques d'aula,
presentació escrita i oral d'un patogen seguint les competències de l'assignatura.
Les activitats d'avaluació programades a l'assignatura d'Immunologia són:
Examens parcials : dos examens parcials. Cada prova valdrà 35% de la nota final. Seran exàmens de tipus
test de 25-30 preguntes amb 5 opcions i només una de correcta. Per a ser avaluat s'haurà d'haver contestat el
70% de les preguntes (17-21 preguntes). A la correcció es restarà 1/5 del valor de cada pregunta per resposta
incorrecta. Per aprovar aquesta part de l'assignatura, la suma dels dos parcials ha de ser superior al 50% del
seu pes en el total de la nota (igual o superior a 3,5 punts). Els alumnes han d'assolir un mínim dei 40% de la
nota d'un dels dos parcials per poder compensar la nota amb l'altre parcial.
Casos (ABP): Els casos es plantegen com un treball cooperatiu en grups de 3-4 alumnes. Poden ser
problemes pràctics o casos clínics. L'objectiu és que els alumnes desenvolupin les seves capacitats
d'autoaprenentatge, de cerca i selecció d'informació i finalment que desenvolupin la capacitat de síntesi i de
comunicació escrita. També de treball en grup.
L'avaluació dels casos representarà el 30% de la nota final de l'assignatura desglosada en:
i) un 20% pel treball escrit en el que es valorarà la presentació escrita del cas, l'originalitat, el
desenvolupament del tema i la resposta a preguntes formulades en el plantejament del cas.
ii) un 10% la presentació oral en la que es valorarà el contingut així com l'expressió oral, el disseny de les
diapositives i la defensa del tema.
Per aprovar aquesta part de l'assignatura, la nota dels casos ha de ser superior al 50% del seu pes en el total
de la nota (igual o superior a 1,5 punts).
La nota final de l'assignatura es composarà per la puntuació obtinguda dels dos parcials ( > 3,5) i la nota dels
casos (> 1,5).
En cas de no superar l'assignatura o de voler apujar nota, l'alumne podrà recuperar-la amb un examen final o
bé recuperar el parcial que tingui suspès.
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La no presentacióa qualsevol de les proves ha d'estar justificada per poder repetir-les. En cas de no
presentar-se la qualificació serà de " No avaluable"

Activitats d'avaluació
Títol

Pes

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

Examen Final (només si no s'ha assolit el 50% en els
dos parcials)

70
%

2

0,08

1, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13

Examen Parcial 1

35%

1,5

0,06

1, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13

Examen Parcial 2

35%

1,5

0,06

1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13

Presentació Oral d'un treball en grup

10
%

0,5

0,02

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16

Treball escrit

20%

0

0

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16
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