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Prerequisits
Facilitarà el seguiment de l'assignatura el fet de repassar temes i conceptes bàsics sobre botànica així com
aspectes relacionats amb filogènia i evolució de plantes.

Objectius
Aquesta assignatura tracta aspectes bàsics relatius a la biologia i la diversitat dels Espermatòfits. El seu
objectiu general és formar a l'alumnat en els principals aspectes teòrics i mètodes aplicables en la realització
d'iniciatives de recerca o de gestió en l'àmbit de la inventariació de la biodiversitat. Els objectius concrets són
el següents:
(1) Proporcionar un marc científic que integri informacions de diverses disciplines científiques i permeti l'estudi
de la diversitat de les plantes amb llavors.
(2) Abordar l'estudi de la biodiversitat vegetal des d'una perspectiva evolutiva.
(3) Conèixer els principals processos biològics, evolutius i ecològics que incideixen en la diversitat de les
plantes amb llavors.
(4) Donar uns coneixements sobre les característiques diferencials, diversitat, aspectes reproductius,
biològics, ecològics i corològics, així com les aplicacions per part de l'home, de les principals famílies de
plantes estudiades.

Competències
Assumir el compromís ètic
Descriure, analitzar i interpretar les adaptacions i les estratègies vitals dels principals grups d'éssers
vius.
Integrar els coneixements dels diferents nivells organitzatius dels organismes en el seu funcionament.
Obtenir, observar, manejar, conrear i conservar espècimens.
Reconèixer i interpretar el desenvolupament, el creixement i els cicles biològics dels principals grups
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Reconèixer i interpretar el desenvolupament, el creixement i els cicles biològics dels principals grups
d'éssers vius.
Sensibilitzar-se en relació amb temes mediambientals.

Resultats d'aprenentatge
1.
2.
3.
4.

Assumir el compromís ètic.
Interpretar i reconèixer les diferents fases dels cicles biològics de fanerògames i criptògames.
Interpretar les causes i el funcionament de les adaptacions de les criptògames i fanerògames al medi.
Interpretar l'origen i funcionament de les estructures cel·lulars i tissulars en els diferents grups de
criptògames i fanerògames.
5. Recollir, determinar i conservar espècimens i col·leccions de criptògames i fanerògames.
6. Sensibilitzar-se en relació amb temes mediambientals.

Continguts
Tema 1: Introducció als Espermatòfits: origen, evolució, característiques i grups principals.
Tema 2: Evolució i principals mecanismes d'especiació. Hibridació i introgressió: implicacions.
Tema 3: Apomixi: Problemàtica dels grups de plantes amb mecanismes de reproducció apomíctics.
Tema 4: Estratègies biològiques dels Espermatòfits. Anàlisi de les diferents formes vitals i exemples de la
variació de l'espectre de formes biològiques.
Tema 5: Estratègies reproductives dels Espermatòfits. Pol·linització. Autogàmia i al·logàmia: implicacions.
Mecanismes per evitar l'autopol·linització.
Tema 6: Estratègies reproductives dels Espermatòfits: Anàlisi dels diferents mecanismes de dispersió i
exemples.
Tema 7: Gimnospermes: característiques, tendències evolutives i estudi dels diferents grups.
Tema 8: Angiospermes: característiques, tendències evolutives i estudi dels diferents grups.

Metodologia
La metodologia utilitzada per assolir el procés d'aprenentatge es basa en 1) la informació directament
proporcionada pel professor i 2) fer que l'alumne treballi la informació que es posa al seu abast, tant en les
sessions de laboratori com de camp. Per assolir aquest objectiu, l'assignatura es basa en la combinació de
classes de teoria, seminaris i sessions de pràctiques.
(1) classes magistrals o de teoria (en grup sencer) on s'expliquen els conceptes i els mètodes de la disciplina.
A les sessions teòriques es destaquen i aborden els punts complicats i importants del temari. Posteriorment,
l'estudiant a partir del mapa conceptual realitzat podrà complementar-lo amb informació bibliogràfica a partir
del seu treball no presencial. Les sessions teòriques són de 50 minuts de durada i es faran emprant material
audiovisual preparat pel professor i que l'alumne tindrà disponible al Campus Virtual.
(2) seminaris (en grup partit) on s'analitzen problemàtiques o bé casos concrets d'estudi i es fan debats
participatius sobre la significació i les limitacions dels conceptes i els mètodes explicats a teoria. Aquests
seminaris permeten tractar temes que acostumen a ser d'especial interès (per la seva controvèrsia o
actualitat) però que queden fora d'un temari general de l'assignatura, ja que es refereixen a una temàtica molt
concreta i trencarien el fil conductor principal del temari.
(3) classes de pràctiques de laboratori. Es realitzaran pràctiques de laboratori en les que es posarà al servei
dels alumnes eines i bibliografia per tal de poder estudiar les estructures vegetatives i reproductives i poder
identificar les espècies estudiades.
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(4) classes de pràctiques de camp. Es realitzaran pràctiques de camp en les que es visitaran zones amb
diversitat vegetal representativa d'ecosistemes del nord-est ibèric i que permetin treballar, analitzar i criticar
alguns dels conceptes i mètodes tractats tant a les sessions teòriques com als seminaris. També es poden
veure casos pràctics de conservació d'espècies i d'hàbitats sobre el terreny.

Activitats formatives
Títol

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

Classes magistrals

18

0,72

2, 3, 4

Pràctiques de camp

18

0,72

1, 3, 5, 6

Practiques de laboratori

12

0,48

2, 3, 5

Realització de treballs

60

2,4

1, 2, 3, 4, 6

Seminaris

6

0,24

2, 3, 6

30

1,2

2, 3, 4, 6

Tipus: Dirigides

Tipus: Autònomes
Estudi

Avaluació
L'avaluació consisteix en un bloc de teoria i un bloc de pràctiques. Caldrà treure una qualificació mínima de 4
en cadascun dels dos blocs per aprovar l'assignatura.

Bloc de teoria:
Exàmens teòrics: conjunt de preguntes (breus i molt concretes en general) relacionades amb el temari teòric
(temari de les classes i material docent disponible per a l'alumne). Hi haurà dos exàmens parcials eliminatoris i
no recuperables, cadascun dels quals tindrà un pes d'un 20% de la nota final de l'assignatura.

Bloc de pràctiques:
Examen pràctic: prova que consistirà en la identificació de plantes. Les pràctiques de laboratori i de camp
ajudaran a poder disposar de les habilitats i els coneixements necessaris per tal de superar satisfactòriament
aquesta prova, que tindrà un pes d'un 30% de la nota final de l'assignatura.
Treball puntuable: l'estudiant realitzarà un treball que consistirà en l'elaboració d'un catàleg florístic d'una zona
de lliure elecció. L'alumne comptarà amb l'orientació per part dels professors i amb les sessions de pràctiques
de laboratori per tal de poder realitzar aquest treball, que tindrà un pes d'un 30% de la nota final de
l'assignatura.

No avaluable:
Un estudiant rebrà la qualificació de no avaluable si no es presenta a dues de les quatre activitats d'avaluació.

Activitats d'avaluació
Títol

Pes

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

3

Examen pràctic

30%

3

0,12

3, 5

Examen teòric

40%

3

0,12

2, 3, 4

Treball puntuable

30%

0

0

1, 2, 3, 4, 5, 6
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Flores:
Flora iberica: http://www.rjb.csic.es/floraiberica/
Flores d'Andalusia occidental i oriental: http://www.biolveg.uma.es/varios/florandor/florandor.html
Herbaris virtuals i imatges de plantes:
La flora del nostre entorn: www.floracatalana.net
Herbari virtual de la Universitat de les illes Balears:
http://www.uib.es/depart/dba/botanica/herbari/index.html
Global Biodiversity Information Facility in Spain: http://www.gbif.es
Herbari virtual de la Universitat de Barcelona: http://www.bib.ub.edu/cedocbiv/herbari-virtual/
Images de la Flore de France. Selecció de plantes de la Flora de França:
http://ifdf.free.fr/index_fr.htm
Vascular Plant image gallery, arxiu defotografies de plantes de tot el món:
http://www.csdl.tamu.edu/FLORA/gallery.htm

Informació biogeogràfica, taxonòmica, conservació:
Banc de dades de Biodiversitat de Catalunya: http://biodiver.bio.ub.es/biocat/homepage.html
Projecte Anthos Espanya: http://www.programanthos.org
Angiosperm Phylogeny Website: http://www.mobot.org/MOBOT/research/APweb/
Espècies amenaçades: http://www.iucnredlist.org/
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