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Objectius

Adquisició de coneixements dels fonaments d'evolució vegetal i fúngica i de les principals línees evolutives,
així com aprendre la metodologia del seu estudi per a desenolupar una posterior activitat en un entorn
investigador i professional.

Competències

Aplicar el coneixement dels mecanismes evolutius de plantes i fongs a l'estudi de la sistemàtica vegetal
i a la millora genètica de les plantes.
Capacitat de treballar en un equip multidisciplinari.
Concebre, dissenyar, gestionar i desenvolupar un projecte científic, tècnic o industrial en biologia i
biotecnologia de plantes i fongs i ser capaços d'interpretar-lo i extreuren coneixements.
Identificar i utilitzar eines bioinformàtiques per aplicar-les a l'estudi genètic, evolutiu i funcional dels
vegetals.
Que els estudiants sàpiguen 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 sàpiguen 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
Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran
manera, amb treball autònom a autodirigit
Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o
l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca
Utilitzar i gestionar informació bibliogràfica i recursos informàtics en l'àmbit d'estudi

Utilitzar terminologia científica per argumentar els resultats de la investigació i saber comunicar-los
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Utilitzar terminologia científica per argumentar els resultats de la investigació i saber comunicar-los
oralment i per escrit en anglès en un entorn internacional.

Resultats d'aprenentatge

Aplicar el coneixement de levolució molecular de plantes i fongs a lestudi de la filogènia dels
organismes vegetals.
Capacitat de treballar en un equip multidisciplinari.
Proposar projectes emprenedors en l'àrea de la biotecnologia, a partir d'una visió integrada dels
coneixements científics i metodològics adquirits en l'àmbit de l'evolució molecular de plantes i fongs.
Que els estudiants sàpiguen 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 sàpiguen 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
Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran
manera, amb treball autònom a autodirigit
Seleccionar les eines informàtiques i aplicar-les a la reconstrucció de filogènies de plantes i fongs.
Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o
l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca
Utilitzar diferents programes informàtics per a la reconstrucció de filogènies de plantes i fongs a partir
de dades moleculars.
Utilitzar i gestionar informació bibliogràfica i recursos informàtics en l'àmbit d'estudi
Utilitzar terminologia científica per argumentar els resultats de la investigació i saber comunicar-los
oralment i per escrit en anglès en un entorn internacional.

Continguts

- Sistemàtica i filogènia vegetals: conceptes. Aproximació al concepte d'espècie i discussió de la seva
problemàtica. Sistemàtica i filogènia vegetals: conceptes. Aproximació al concepte d'espècie i discussió de la
seva problemàtica. [Ll. Sáez]

- Plantes vasculars: trets característics i implicacions de l'adaptació al medi terrestre. Plantes vasculars:
importància ecològica i econòmica. Patrons globals de biodiversitat. [Ll. Sáez]

- Principals mecanismes d'especiació de Plantes. Incidència de la hibridació i de la introgressió.
Angiospermes: origen i tendències evolutives. [Ll. Sáez]

- Evolució vegetal: reconeixement de les principals línies evolutives i grups. Estratègies reproductives en
Plantes. Apomixis, autogàmia, al·logàmia, dispersió. Plantes micòtrofes i heteròtrofes. [Ll. Sáez]

- Filogènia i Genètica Fúngiques

Origen, Filogenia i Sistemàtica dels Fongs. Estudio de la Genètica Fúngica: avantatges i limitacions. Cicles
vitals dels fongs: haploide, haplo-dicariòtic, haplo-diploide i diploide. Compatibilitata i incompatibilitat entre
individus. Compatibilitat vegetativa. Els sistemes d'aparellament ("mating systems") i l'intercanvi genètic.
Sistemes homotàlics i heterotàlics (bipolars i tetrapolares). Parasexualitat. Hipòtesis gen-a-gen. [S.
Santamaria]

- Estratègies nutricionals i interaccions biològiques. Fongs: parasitisme, endosimbiosi, micorizes, etc. [L.
Guàrdia]

- Els fongs en la biotecnologia. Biodegradació. Producció de metabolits. [L. Guàrdia]

- Sistemàtica i evolució: fonts d'informació i tipus d'anàlisis. [M. Galbany]

1.Conceptes bàsics en filogènia. Representació.
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2.Caràcters i tècniques moleculars en sistemàtica i filogènia. Bases de dades.

3.Alineament de seqüències de DNA.

4.Models d'evolució de seqüències.

5.Inferència filogenética.

6.Caràcters i tècniques moleculars en sistemàtica i filogeografia. Estudis poblacionals.

Metodologia

Clases teòriques presencials, segons el temari de l'assignatura

Clases pràctiques de reconstrucció de filogènies (se necesita disponer de un ordenador portàtil)

Elaboració d'informes sobre temes relacionats amb l'assignatura

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes pràcticas 30 1,2 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Classes teòriques 30 1,2 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11

Elaboració de informes o treballs 90 3,6 4, 5, 6, 8, 10, 11

Avaluació

És necessari obtenir una qualificació mínima de 5 tant a l'entrega d'informes com a les pràctiques per superar
l'assignatura.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Asistencia y participación activa en clase 10% 0 0 5, 6, 8

Entrega d'informes o treballs 40% 0 0 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11

Realització de pràctiques 50% 0 0 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10
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Recursos electrònics:

Stevens, P. F. (2001 onwards). Angiosperm Phylogeny Website. Version 13, July 2014 [and more or less
continuously updated] http://www.mobot.org/MOBOT/research/APweb/

Angiosperm phylogeny website: http://www.mobot.org/MOBOT/research/APweb/
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