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Prerequisits

Es recomanable tenir coneixements elementals de Biologia.

Objectius

Contextualització: Es tracta de l'única assignatura de la matèria bàsica obligatòria 'Biologia' i s'imparteix el
primer semestre del primer curs del grau de geologia.

Objectius formatius: Proporcionar una base sòlida en Biologia. Entendre els principis i conceptes d'evolució,
ecologia i biogeografia. Conèixer els nivells d'organització dels éssers vius i les característiques dels principals
grups taxonòmics.

Competències

Aprendre i aplicar a la pràctica els coneixements adquirits i resoldre problemes.
Obtenir informació de textos escrits en llengües estrangeres.
Transmetre adequadament la informació, de forma verbal, escrita i gràfica, i utilitzant les noves
tecnologies de comunicació i informació.
Treballar amb autonomia.
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1.  

2.  
3.  
4.  

5.  

Treballar amb autonomia.
Utilitzar conceptes de biologia en la resolució de problemes geològics.

Resultats d'aprenentatge

Aplicar conceptes de biologia a la comprensió dels nivells d'organització dels éssers vius, i també
d'ecologia, biogeografia i evolució.
Aprendre i aplicar a la pràctica els coneixements adquirits i resoldre problemes.
Obtenir informació de textos escrits en llengües estrangeres.
Transmetre adequadament la informació, de forma verbal, escrita i gràfica, i utilitzant les noves
tecnologies de comunicació i informació.
Treballar amb autonomia.

Continguts

- Introducció. La vida.

- La cèl·lula. Estructura. Funció. Flux d'energia.

- Reproducció. Herència.

- Teixits. Òrgans. Sistemes. Organismes.

- Anatomia. Fisiologia. Morfologia. Creixement. Esquelet.

- Evolució. Diversitat. Sistemàtica. Taxonomia

- Ecologia. El medi. Poblacions. Comunitats. Ecosistemes.

- Biogeografia.

- Organismes: Bacteris. Arqueobacteris. Eucariotes.

- Organismes: Protists.

- Organismes: Plantes. Fongs. Animals.

Metodologia

A conseqüència de l'emergència sanitària se seguirà un model de docència mixta que combini activitats
formatives no presencials i presencials. Les diverses estratègies d'ensenyament-aprenentatge per tal que els
estudiants assoleixin els objectius formatius de l'assignatura, s'hauran d'adaptar a aquest model excepcional.

Classes teòriques: L'alumne adquireix els coneixements científics-tècnics propis de l'assignatura assistint a les
classes magistrals i a través de classes a l'aula virtual. Els alumnes podran accedir a material diversificat
(presentacions, figures, esquemes i apunts dels temes) per al seguiment de les classes al llarg del curs.

Classes de pràctiques: El treball pràctic consistirà, principalment, en l'observació al laboratori de diferents
grups d'organismes estudiats a les classes teòriques. Les pràctiques es faran en sessions de 2 h al laboratori
de Paleontologia en grups reduïts i d'acord amb els requeriments que marquin les autoritats sanitàries i
acadèmiques. Hi ha la possibilitat que alguna part de les pràctiques es pugui passar a activitat no presencial.

Activitats autònomes: les activitats anteriors han de ser complementades amb el treball personal i estudi per
part de l'alumne.

Els exercicis realitzats a les sessions pràctiques o com a treball autònom s'hauran d'entregar dins la data
fixada per cadascun.

Aquest model de docència pot derivar en un de modalitat 100 % presencial o en un de modalitat 100 % no
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Aquest model de docència pot derivar en un de modalitat 100 % presencial o en un de modalitat 100 % no
presencial en funció de les condicions sanitàries. L'organització de les classes teòriques i pràctiques es
publicaran al Campus Virtual (CV).

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes de teoria 26 1,04 1, 2, 3, 4, 5

Pràctiques de laboratori 26 1,04 1, 2, 3, 4, 5

Tipus: Supervisades

Exercicis 15 0,6 1, 2, 3, 4, 5

Tipus: Autònomes

Estudi i treball personal 75 3 1, 2, 3, 4, 5

Avaluació

Tots els alumnes matriculats (per primer cop o no) hauran de fer les mateixes activitats (teories i seminaris) i
se'ls aplicarà els mateixos criteris d'avaluació.
L'avaluació d'aquesta assignatura es realitza de forma continuada al llarg del curs i es basa en els elements
que es mostren a continuació:

1. Proves parcials. Les proves parcials (amb un pes del 70 % de la nota total) es faran durant el curs dins les
dates assenyalades, i inclouran matèria donada fins aquell moment a les sessions de teoria i pràctiques.
Cal una nota mínima de 4 en cadascuna de les proves objectives per fer mitjana amb la resta de notes. Els
alumnes hauran de presentar-se a la recuperació d'aquelles proves amb una nota inferior a 4.
Els alumnes que hagin superat les proves objectives podran presentar-se a recuperació al final de curs per
millorar nota. La nota considerada per calcular la nota final serà la de la recuperació.

2. Pràctiques de laboratori. Les diferents proves/exercicis de pràctiques avaluables constitueixen el 30% de la
nota final. L'assistència a les pràctiques de laboratori és obligatòria. Es qualificarà amb un zero (0) l'avaluació
continuada d'exercicis i pràctiques d'aquells alumnes que no hagin assistit al 80% de les sessions. No hi haurà
recuperació dels exercicis de pràctiques.

El resultat de la nota final haurà de ser 5 o superior per superar l'assignatura.

Calendari de les activitats d'avaluació

Les dates de les proves d'avaluació i del lliurament d'exercicis pràctics es publicaran al Campus Virtual (CV), i
poden estar subjectes a canvis de programació a causa de situacions imprevistes. Qualsevol modificació
d'aquestes s'avisarà a través d'aquesta plataforma.

No es realitzaran activitats d'avaluació a cap alumne/a fora dels dies programats a l'efecte, llevat que hi
concorrin causes justificades que l'alumne hagi comunicat abans de la data prevista al professor, i sempre que
hi hagi el consentiment del professor. En la resta dels casos, les activitats d'avaluació que l'estudiant no
realitzi no són recuperables.

Irregularitats per part de l'estudiant, còpia i plagi

Sense detriment d'altres mesures disciplinàries que es puguin establir a l'efecte, i d'acord amb les normatives
acadèmiques vigents, les activitats d'avaluació en què l'estudiant hagi comès algun tipus d'irregularitat que

pugui afectar la seva nota seran qualificades amb un zero (0).
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pugui afectar la seva nota seran qualificades amb un zero (0).
Les irregularitats contemplades en aquest procediment inclouen, entre altres,

La còpia total o parcial en un examen, exercici pràctic, informe, o qualsevol altre tipus d'activitat
d'avaluació.
Permetre la còpia per part d'altres estudiants.
Presentar treballs en grup que no han estat realitzats totalment pels membres del grup.
Tenir accessible qualsevol mena de dispositiu de comunicació (mòbils, , etc.) durant elSmartwatches
desenvolupament d'una prova d'avaluació.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Avaluació continuada d'exercicis i pràctiques 30 % 0 0 1, 2, 3, 4, 5

Proves parcials 70 % 8 0,32 1, 2, 3, 4, 5
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