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Prerequisits

No hi ha prerequisits oficials.

Facilitarà el seguiment de l'assignatura el fet de posseir coneixements bàsics d'evolució, biologia de la
reproducció i funcionament dels organismes estudiats fins ara (animals, plantes i bacteris) a més de
coneixement florístic, faunístic i geogràfic del medi natural. A l'hora d'impartir l'assignatura es considerarà que
l'alumnat té un mínim nivell de coneixement de biologia d'organismes adquirit en assignatures que tracten
aquest apartat com "Prospecció del Medi Natural", "Zoologia", "Botànica", "Microbiologia", etc.

Objectius

S'aborda l'estudi de la biodiversitat i del funcionament dels organismes "fúngics" en sentit ampli. L'estudiant
haurà de ser capaç d'entendre i fins i tot elaborar un esquema filogenètic on ubicar els diferents grans
elements d'aquesta biodiversitat. Aquest objectiu està estretament relacionat tant amb aspectes d'evolució
com també amb l'estudi de les tècniques i coneixements que permeten classificar els éssers vius (morfologia,
anatomia, indicadors moleculars, etc)

A més, la biodiversitat serà estudiada no només des de la perspectiva sistemàtica i filogenètica sinó també
des de una visió més ecològica (hàbitats o substrats).

D'altra banda, es donarà especial èmfasi als principals processos biològics (cicles vitals, reproducció,
desenvolupament, etc), evolutius (relacions filogenètiques, tendències evolutives, coevolució, etc), ecològics
(factors limitants, hàbitats, adaptacions al medi, etc), a més d'introduir breument aspectes més aplicats dels
principals grups estudiats.

Aquesta assignatura és complementària d'altres assignatures que tracten dels organismes i sistemes des d'un
punt de vista integrador en el conjunt inseparable format pel medi ambient.

Competències
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1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  

Conèixer una llengua estrangera (anglès).
Estar motivat per la qualitat.
Identificar i interpretar la diversitat d'espècies en el medi.
Identificar organismes i reconèixer els diferents nivells d'organització biològica.
Integrar els coneixements dels diferents nivells organitzatius dels organismes en el seu funcionament.
Mostrejar, caracteritzar i manipular poblacions i comunitats.
Obtenir, observar, manejar, conrear i conservar espècimens.
Reconèixer i analitzar relacions filogenètiques.
Sensibilitzar-se en relació amb temes mediambientals.

Resultats d'aprenentatge

Conèixer una llengua estrangera (anglès).
Determinar, aïllar, conrear i conservar mostres i col·leccions de fongs.
Estar motivat per la qualitat.
Interpretar els processos evolutius que han originat la diversitat de fongs.
Interpretar la distribució i les interaccions biològiques en el medi dels fongs.
Recollir i reconèixer en el camp les principals espècies de fongs i els seus hàbitats.
Reconèixer les característiques metabòliques, cel·lulars i estructurals dels fongs i el seu funcionament.
Reconèixer les característiques que diferencien els principals grups de fongs.
Sensibilitzar-se en relació amb temes mediambientals.

Continguts

1. Què són els Fongs? Definició de "fong". Ubicació sistemàtica dels organismes estudiats en la micologia.
Fongs Ameboides, Pseudofongs i Fongs veritables. La classificació moderna: AFTOL i Deephypha.
Sistemàtica i diversitat fúngica.

2. El cos vegetatiu dels fongs. El tal·lus fúngic. Formes unicel·lulars i filamentoses. La hifa i el miceli. Els
septes. La paret cel·lular. Creixement hifal. Nuclis. Mitosi fúngica. SPBs. Els orgànuls. Modificacions hifals

3. Fisiologia i Ecologia. Nutrició: fagotròfia i lisotròfia. Saprobis i simbionts. Mutualistes i paràsits. Biòtrofs i
necròtrofs. Factors ecològics: temperatura, aigua, pH, oxigen, llum. Metabolisme. Substàncies de reserva.
Metabolisme secundari. Medis de cultiu. Esterilització. Antifúngics.

4. Reproducció. Reproducció asexual i sexual. Genètica fúngica. Els sistemes de compatibilitat.
Homotal·lisme i heterotal·lisme. Feromones. Heterocariosi. Parasexualitat. Holomorf: Anamorf i Teleomorf.
Cicles vitals.

5. Els Fongs Ameboides. Definició i ubicació sistemàtica. Fílum . Classe Myxogastria, elsMycetozoa
"Mixomicets" típics. Cicle vital. Estadi ameboflagel·lat. Plasmodi. Fructificació. Hàbitat.

6. Els Pseudofongs. Definició i ubicació sistemàtica. Comparativa amb els Fongs veritables. Fílum 
. Classe . Característiques generals. Saprolegnials. Peronosporals iHeterocontes-Stramenopiles Oomycetes

Pitials: míldius i afins. Cicle vital, exemples i importància econòmica.

7. Els Fongs veritables: Regne Fungi. Els grups amb flagels. Classificació. Els "quitridis". Fílum 
 i afins. El cos vegetatiu i les cèl·lules flagel·lades. Exemples. La quitridiomicosi en amfibis.Chytridiomycota

Els fongs del rumen.

8. Els Zigomicots. Classificació. Característiques generals. Cicle vital. Esporangis. La zigòspora. Diversitat i
exemples.

9. Els Ascomicots. I. Definició. L'asc. Sistemàtica. Els llevats: Zimologia. Els llevats ascosporògens. Subfílum
: els llevats de gemmació. Subfílum  Classe :Saccharomycotina Taphrinomycotina Schizossacharomycetes

els llevats de fissió. Importància econòmica.
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10. Els Ascomicots. II. Els grups formadors d'ascoma (subfil. Pezizomycotina). Característiques del
miceli. Cicle vital. Fecundació-Plasmogàmia. Uncinulació. Ascosporogènesi. Ascs i tipus. Ascòspores. Ascoma
i tipus. L'hamateci. Reproducció asexual: anamorfs, fongs mitospòrics. Sistemàtica. Diversitat i exemples dels
grups amb més interès ecològic i econòmic: , , , , , Pezizals Eurotials Onigenals Sordarials Xilarials

, ,  i afins.Hipocreals Laboulbenials Pleosporals

11. Els Basidiomicots. I. Definició. Característiques de miceli. El basidi i tipus: holobasidi i fragmobasidis.
Sistemàtica. Subfílum : O. , els rovells, exemple de fongs paràsits de plantes.Pucciniomycotina Pucciniales
Cicle vital. Estadis del cicle d'un rovell.

12. Els Basidiomicots. II. Els grups formadors de basidioma (Subfílum Agaricomycotina). Sistemàtica.
Cicle vital. Estructura i parts d'un basidioma. Tipus de desenvolupament dels basidiomes. Diversitat i
exemples dels grups amb més interès ecològic i econòmic: "Gelimicets", "Afil·loforals", "Agaricals" i
"Gasteromicets".

13. Líquens i Micorizes. Líquens: definició. Micobiont i fotobiont. El tal·lus liquènic: estructura anatòmica i
formes de creixement. Estructures de fixació. Estructures per l'intercanvi de gasos. Cefalodis. Estructures
reproductores sexuals i asexuals. : definició i tipus. Les endomicorizes o AM. Les ectomicorizes oMicorizes
ECM.

Metodologia

Sessions presencials

Una part dels coneixements d'aquesta assignatura serà transmès a partir de les classes magistrals on a més
que donar informació explícita es destacaran els punts claus de cada unitat didàctica per facilitar i incentivar
l'autoaprenentatge de l'estudiant. Posteriorment, l'estudiant a partir del esquema realitzat podrà
complementar-lo amb informació bibliogràfica i un bon suport de material gràfic (PPT) a partir del seu treball
no presencial.

Aquesta assignatura presenta un component pràctic indissociable del coneixement teòric.

Distingirem entre  i . En el primer cas, els estudiants disposaran de lapràctiques de laboratori de camp
informació necessària en forma de guions de pràctiques i de bibliografia on hi figuraran tant les metodologies
d'observació del material com les principals estructures a identificar i la seva terminologia. En el segon cas, a
l'estudiant se li oferirà tota la informació que calgui perquè adquireixi les habilitats i l'actitud necessàries pel
treball de camp "micològic". A més se li oferirà tota la informació escrita necessària on hi figurarà la
metodologia a seguir tant per a la identificació com per als mètodes de mostreig en el camp de la micologia.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes teòriques 22 0,88 1, 3, 4, 7, 8

Pràctiques de camp 4 0,16 2, 5, 6, 8, 9

Pràctiques de laboratori 9 0,36 1, 2, 7, 8

Tipus: Supervisades

Tutories 6 0,24

Tipus: Autònomes
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Estudi 52 2,08 1, 3, 4, 7, 8

Avaluació

Aquesta matèria serà avaluada a partir de dos exàmens parcials eliminatoris (més la corresponent
recuperació, si és el cas) i l'avaluació de les pràctiques segons les següents característiques i condicions:

I.  de teoria, , amb preguntes tipus test i/o de resposta breu: pes d'unExamen escrit primer parcial eliminatori
40% en la nota final. Només s'elimina la matèria si la nota és igual o superior a 5.

II.  de teoria, , amb preguntes tipus test i/o de resposta breu: pes d'unExamen escrit segon parcial eliminatori
40% en la nota final. Només s'elimina la matèria si la nota és igual o superior a 5.

III. . Només examinant-se del/dels parcial/s pendent/s. Amb la mateixaExamen de recuperació final
estructura que els exàmens parcials i mantenint el pes de 40% per cada bloc. Per aprovar l'assignatura cal

. No hi ha compensacions.tenir els parcials aprovats amb una nota igual o superior a 5

Si algú amb els exàmens parcials superats vol presentar-se a la recuperació final per  ho pot fer,pujar nota
avisant prèviament al professor, i renunciant per escrit a la nota del primer examen (que podria ser més alta
que la nova).

Per participar a la recuperació, l'alumnat ha d'haver estar prèviament avaluat en un conjunt d'activitats el pes
de les quals equivalgui a un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura o mòdul. Per
tant, l'alumnat obtindrà la qualificació de "No Avaluable" quan les activitats d'avaluació realitzades tinguin una
ponderació inferior al 67% en la qualificació final.

IV. Avaluació de . Les pràctiques s'avaluen mitjançant el control d'assistència, més l'aprofitament ipràctiques
interès que demostri l'estudiant. El professor efectuarà una avaluació continua mitjançant preguntes al llarg de
la sessió pràctica i que podran ser complementades amb un qüestionari o proba durantoa la fi de la pràctica.
El pes de la nota de pràctiques en la nota final de l'assignatura és d'un 20%.

L'assistència a les sessions pràctiques (o sortides de camp) és obligatòria. L'alumnat obtindrà la qualificació
de "No Avaluable" quan l'absència sigui superior al 20% de les sessions programades.

No-Avaluables

Veure l'apartat anterior.

Assistència

L'assistència a les pràctiques és obligatòria, serà controlada passant llista i forma part de la seva avaluació.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Avaluació de pràctiques 20 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Examen escrit primer parcial eliminatori 40 2,5 0,1 1, 3, 4, 7, 8

Examen escrit segon parcial eliminatori 40 2,5 0,1 1, 3, 4, 7, 8
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ADRECES D'INTERNET

DOCTOR FUNGUS - http://www.doctorfungus.org/

FUNGI IMAGES ON THE NET.- http://www.in2.dk/fungi/imageframe1.htm

LICHENS - http://helios.bto.ed.ac.uk/bto/microbes/lichen.htm

MYKOWEB.- http://www.mykoweb.com/

TREE OF LIFE - FUNGI - http://tolweb.org/Fungi/2377
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TREE OF LIFE - FUNGI - http://tolweb.org/Fungi/2377

ZOOSPORIC FUNGI ONLINE - http://www.botany.uga.edu/zoosporicfungi/

Nota.- Les adreces d'internet canvien constantment, per això és recomanable fer cerques entrant paraules
clau (fungi, mycology, mushrooms, etc.).
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