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Objectius

L'assignatura d'Història de la Genètica es cursa al 4rt curs del Grau de Genètica i forma part del grup de les
assignatures optatives.
Els objectius fonamentals de l'assignatura són:
Introduir a l'estudiant a la consideració i experimentació de la història com vehicle de reflexió/construcció cultural, com
instrument de recerca, documentació i popularització científiques, i com eina pedagògica en l'àmbit de la ciència. Dins
de l'àmbit específic de la història de la genètica, donar a l'estudiant les eines necessaries per a identificar i analitzar
críticament els principals corrents historiogràfics relatius a la genètica.
Introduir a l'estudiant al coneixement dels processos de generació, circulació, comunicació i gestió del coneixement
científic (genètic), així com la seva intervenció en les transformacions socio - culturals al llarg de la història.
Introduir a l'estudiant a l'anàlisi del paper i la situació de la genètica i les seves relacions socials en l'actualitat i al llarg
de la història. Considerar la importància social, cultural, estratègica i econòmica de la genètica i de la genòmica en les
ciències de la vida, la salut i la societat. I així, donar a l'estudiant les eines necessàries per a sintetitzar, a partir de
l'avenç històric de la genètica, una perspectiva de l'abast actual i futur d'aquesta ciència.

Competències
Desenvolupar l'aprenentatge autònom.
Percebre la importància estratègica, industrial i econòmica de la genètica i de la genòmica en les
ciències de la vida, la salut i la societat.
Raonar críticament.
Saber comunicar amb eficàcia, oralment i per escrit.
Tenir capacitat d'anàlisi i de síntesi.

Utilitzar i gestionar informació bibliogràfica o recursos informàtics o d'Internet en l'àmbit d'estudi, en les
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Utilitzar i gestionar informació bibliogràfica o recursos informàtics o d'Internet en l'àmbit d'estudi, en les
llengües pròpies i en anglès.

Resultats d'aprenentatge
1.
2.
3.
4.
5.

Desenvolupar l'aprenentatge autònom.
Explicar que en el passat s'ha fet un ús il·lícit de la genètica per fomentar ideologies racistes.
Raonar críticament.
Saber comunicar amb eficàcia, oralment i per escrit.
Sintetitzar, a partir de l'avenç històric de la genètica, una perspectiva de l'abast actual i futur d'aquesta
ciència.
6. Tenir capacitat d'anàlisi i de síntesi.
7. Utilitzar i gestionar informació bibliogràfica o recursos informàtics o d'Internet en l'àmbit d'estudi, en les
llengües pròpies i en anglès.

Continguts

Blocs distribu

La història com vehicle de reflexió/construcció cultural, com instrument de recerca, documentació i popularització
científiques, i com eina pedagògica en l'àmbit de la ciència. Dins de l'àmbit específic de la història de la genètica,
identificar i analitzar críticament els principals corrents historiogràfics relatius a la genètica.

A. Introducció

B. L'herència a

Desenvolupar una visió històrica de la genètica, identificant i caracteritzant les grans etapes històriques, i fent èmfasi
en els processos de generació, circulació, comunicació i gestió del coneixement científic (genètic), així com la seva
intervenció en les transformacions socio - culturals al llarg de la història.

C. Les dues c

D. De Mendel
Introduir a l'estudiant a l'anàlisi del paper i la situació de la genètica i les seves relacions socials en l'actualitat i al llarg
de la història. Considerar la importància social, cultural, estratègica i econòmica de la genètica i de la genòmica en les
ciències de la vida, la salut i la societat. I així, donar a l'estudiant les eines necessàries per a sintetitzar, a partir de
l'avenç històric de la genètica, una perspectiva de l'abast actual i futur d'aquesta ciència.

E. El desenvo

F. Genètica, g

Metodologia

Dirigides

Classes teòriques / sessions de
discussió amb suport TIC

20,25

CE24

Resolució de problemes treballats de
manera autònoma i participació en les
discussions

11.25

CE24, CT1, CT3, CT7,
CT10, CT13

Estudi individual, consulta de
bibliografia i realització de treballs.

39.75

CE24, CT1, CT3, CT7,
CT10, CT13

(27%=20,25 hores)

Supervisades (15%=11.25
hores)

Autònomes (53%=39.75
hores)

ACTIVITATS D'APRENENTATGE

Tipus d'activitat

Activitat

Data i Títol

Recursos
materials

Resultats d'apren
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Dirigida

Classe magistral
(120 min)

2 Classes
magistrals
(120 min
cadascuna)

2 Classes
magistrals

Bloc A. Introducció a l'història
de la genètica dins de l'àmbit
de l'història de la ciència i, en
particular, de la biologia.

CE24.01 - Sintetitzar, a partir de l'avenç h
perspectiva de l'abast actual i futur d'aqu

Bloc B. L'herència al llarg de
la història. Conceptes i
relacions socio-culturals (fins
el segle XVIII).

CE24.01 - Sintetitzar, a partir de l'avenç h
perspectiva de l'abast actual i futur d'aqu

Bloc C. Les dues cultures i
els pilars de la biologia
contemporània (segle XIX).

CE24.01 - Sintetitzar, a partir de l'avenç h
perspectiva de l'abast actual i futur d'aqu

Bloc D. De Mendel a la
Teoria Sintètica de l'Evolució.
La genètica i la visió històrica
de la vida.

CE24.01 - Sintetitzar, a partir de l'avenç h
perspectiva de l'abast actual i futur d'aqu

Bloc E. El desenvolupament
de la biologia molecular:
individu, societat i informació.

CE24.01 - Sintetitzar, a partir de l'avenç h
perspectiva de l'abast actual i futur d'aqu

(120 min
cadascuna)

2 Classes
magistrals
(120 min
cadascuna)

2 Classes
magistrals
(120 min
cadascuna)

Classe magistral
(120 min
cadascuna)

CE24.02 - Explicar que en el passat s'ha
per fomentar ideologies racistes.

CE24.02 - Explicar que en el passat s'ha
per fomentar ideologies racistes.

Bloc F. Genètica, genòmica,
sociobiologia: debats i
reptes.

CE24.01 - Sintetitzar, a partir de l'avenç h
perspectiva de l'abast actual i futur d'aqu

CE24.02 - Explicar que en el passat s'ha
per fomentar ideologies racistes.

Subtotal: Classes magistrals, 20 hores

Supervisades

Resolució de
problemes i
participació activa
en les discussions

Totes les sessions i
tutories no
programades

CE24.01 - Sintetitzar, a partir de l'a
una perspectiva de l'abast actual i

CE24.02 - Explicar que en el pass
genètica per fomentar ideologies r

CT1 - Tenir capacitat d'anàlisi i de

CT3 - Tenir capacitat d'organitzaci
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CT7 - Saber comunicar amb eficàc
CT10 - Raonar críticament.

CT13 - Desenvolupar habilitats d'a
per continuar la seva formació en

Subtotal: Participació activa en les discussions i tutories no programades: 11.25 hores

ACTIVITATS AUTÒNOMES

Estudi individual, consulta de
bibliografia i realització de
treballs.

CE24.01 - Sintetitzar, a partir de l'avenç històric de la genètica, una
perspectiva de l'abast actual i futur d'aquesta ciència.
CE24.02 - Explicar que en el passat s'ha fet un ús il·lícit de la genètica
per fomentar ideologies racistes.
CT1 - Tenir capacitat d'anàlisi i de síntesi.
CT3 - Tenir capacitat d'organització i planificació.
CT7 - Saber comunicar amb eficàcia, oralment i per escrit.
CT10 - Raonar críticament.
CT13 - Desenvolupar habilitats d'autoaprenentatge i motivació per
continuar la seva formació en el nivell de postgrau.

Subtotal: 40,00 hores

LLIURAMENTS

DATA/ES

Data d'examen

LLIURAMENT

Assaig escrit final en
relació amb algun tema
concret integrat en els
continguts i
competències de
l'assignatura

LLOC

Campus Virtual

MATERIAL

Correu electrònic

RESULTATS
D'APRENENTATGE

Recollir, organitzar i presentar
en format estandarditzat el
resultat de les
activitatsrealitzades al llarg de
l'assignatura
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Activitats formatives
Títol

Hores

ECTS

Resultats
d'aprenentatge

20,25

0,81

2, 5

11,25

0,45

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

39,75

1,59

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Tipus: Dirigides
Classes teòriques / sessions de discussió amb suport TIC
Tipus: Supervisades
Resolució de problemes treballats de manera autònoma i participació en les
discussions
Tipus: Autònomes
Estudi individual, consulta de bibliografia, realització de treballs

Avaluació
L'avaluació de l'assignatura és continuada en relació amb:
- La participació activa en les discussions de classe, incloent-hi presentacions de dues petits assaigs que
s'assignaran durant el semestre (40% de la nota final).
- La preparació d'un breu assaig escrit final (40% de la nota final) i defensa oral de treballs (20%) en relació
amb algun tema concret integrat en els continguts i competències de l'assignatura, i on l'estudiant haurà de
demostrar la seva capacitat de situar històricament i d'analitzar críticament qualsevol problema relatiu a la
història de la genètica.
La puntuació final serà la suma dels punts obtinguts.
Per tal que l'avaluació sigui efectiva, l'estudiant ha de superar cadascuna de les diferents proves per separat.
Els/les estudiants/es que no hagin superat l'assignatura es podran presentar a una prova de recuperació.
Per participar a la recuperació l'alumnat ha d'haber estat prèviament avaluat dels blocs temàtics el pes dels
quals equivalgui a un minim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura.
A més, per participar a la recuperació l'alumnat ha d'haber obtingut almenys un 3,5 en la qualificació total de
l'assignatura.
L'alumnat obtindrà la qualificació de "No Avaluable" quan les activitats d'avaluació realitzades tinguin
una ponderació inferior al 67% en la qualificació final

Activitats d'avaluació
Títol

Pes

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

Assaig escrit final

40%

1,5

0,06

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Defensa oral de treballs

20%

0,75

0,03

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Participació activa en les classes (dues petits assaigs)

40%

1,5

0,06

2, 3, 5, 6, 7
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