


TÍTOL OFICIAL 5 ANYS 342.5 CRÈDITS 

PLA D'ESTUDIS
Directrius Generals Pròpies publicades en el BOE de 26-03-1991
Pla d'Estudis de la U. d'Alacant BOE del 29-01-2002 i modificació BOE 25-07-2007.
Inici Nou Pla: Curs 2001-2002

OBJECTIUS FORMATIUS
Proporcionar una formació científica adequada en els aspectes bàsics i aplicats de la Biologia, els principis i lleis que regixen 
el funcionament dels sers vius des del nivell d'organització subcel·lular fins als referents a la dinàmica i funcionament dels 
ecosistemes. En concret, els coneixements relatius a la morfologia, estructura i funció dels Organismes, la seua sistemàtica 
així com els processos biològics que els interrelacionen. El pla té com a objectiu dotar l'estudiant d'una formació en mètodes 
i tècniques instrumentals necessaris per a fer front als problemes que se'l presentaren en la seua activitat professional.

CONTINGUTS BÀSICS
Bioestadistica, Bioquímica, Botànica, Citologia i Histologia Vegetal i Animal, Ecologia, Física dels Processos Biològics, 
Fisiologia Animal, Fisiologia Vegetal, Genètica, Matemàtiques, Microbiologia, Química, Zoologia, Fonaments de Biologia 
Aplicada.
La Universitat d'Alacant ofereix les següents orientacions: Biosanitària; Agrobiologia; Biologia Ambiental; Biotecnología; 
Biologia Marina.

HORARIS
Horari de matí i vesprada en tots els cursos.

TAXES ACADÈMIQUES (CURS 2008-2009)
Primer curs complet: 817 € aproximadament, incloses les taxes per obertura d'expedient, segur obligatori i targeta 
d'identificació universitària (T.I.U.). El preu per crèdit és de 12.30 €.

BATXILLERAT LOGSE i SELECTIVITAT, vies preferents: Cientificotècnica i Ciències de la Salut.
COU i SELECTIVITAT, opcions preferents: A i B.
FORMACIÓ PROFESSIONAL DE 2n GRAU: Anatomia Patològica; Cultius Marins Artificials; Cultius Marins Tradicionals; 
Dietètica i Nutrició; Laboratori. 
MÒDULS PROFESSIONALS DE NIVELL III: Anatomia Patològica-Citologia; Cultius Marins; Salut Ambiental.
CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR: Anatomia Patològica i Citologia; Dietètica; Laboratori de Diagnòstic Clínic; 
Producció Aqüícola; Salut Ambiental.
ALTRES: Titulats Universitaris i assimilats, Proves d'Accés per a Majors de 25 anys (vies preferents: Cientificotecnològica i 

REQUISITS D'ACCÉS A PRIMER CURS
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G
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Els estudis de Ciències Biològiques en particular, tenen un ampli i marcat contingut experimental. Els extensos coneixements del 
biòleg sobre la complexitat dels esses i sistemes vius i les seues aplicacions es valoren cada vegada més per altres professionals. A 
causa de la importància creixent que han adquirit els problemes ambientals i de gestió de recursos naturals en el món així com l'ampli 
camp d'actuació que està tenint la biotecnologia, el paper del biòleg va progressivament més orientat a la resolució de problemes 
pràctics, on els coneixements sobre la vida com a processos són fonamentals. 

Aquest nou paper del biòleg i la seua relació amb enginyers, químiques, sociòlegs, economistes, metges, etc. ha modificat les seues 
perspectives professionals fins al punt que cada vegada més biòlegs utilitzen la seua formació bàsica com el millor substrat per a 
aconseguir una especialització. En aquesta línia, hi ha cursos d'especialització, de postgrau, beques en empreses i centres 
d'investigació, nacionals i estrangers, on desenvolupar una carrera com a biòleg.

Tradicionalment l'activitat professional més freqüent per als llicenciats en biologia ha sigut la docència: ESO (Ensenyament Secundari 
Obligatori), Batxillerat i Universitat. En l'actualitat, i tenint present les orientacions que oferta nostra  Facultat cada vegada hi ha més 
possibilitats de treballar en:

BIOLOGIA AMBIENTAL:  Problemes ambientals amb gran importància social i econòmica, entre ells destaquen: Obtindre, manejar, 
conservar i observar espècimens. Identificar i classificar organismes. Mostrejar, caracteritzar i manejar poblacions i comunitats. 
Identificar i utilitzar bioindicadors. Gestionar, conservar i restaurar poblacions i ecosistemes. Interpretar i dissenyar el paisatge. Avaluar 
l'impacte ambiental. Realitzar cartografies temàtiques. Catalogar, avaluar i gestionar recursos naturals i realitzar auditories 
ambientals. Realitzar estudis sobre contaminació atmosfèrica, d'aigües, sòls i materials. Tractament de residus sòlids. Educació 
ambiental, gestió d'espais protegits, etc. 
BIOTECNOLOGIA: Investigació de les estructures biològiques  als nivells molecular, subcel·lular i cel·lular.  Avaluar activitats 
metabòliques. Aïllar, analitzar i identificar biomolècules i productes biològics. Realitzar cultius cel·lulars i de teixits. Realitzar 
l'aïllament I cultiu de microorganismes i virus. Realitzar bioassajos. Manipular i analitzar el material genètic. Dur a terme estudis de 
producció i millora de sers vius. Investigació sobre aprofitament industrial dels microorganismes. Control de qualitat en els processos 
biotecnològics (producció d'Additius alimentaris, Pesticides i Fitosanitaris, Fàrmacs, Productes Químics, Cosmètics i de Dietètica etc.) 
Dissenyar i aplicar processos biotecnològics. Dissenyar models de processos biològics. 
AGROBIOLOGIA: Estudis sobre diversitat i sostenibilitat de recursos agropecuaris. Controlar i supervisar la producció d'explotacions 
agropecuàries. Silvicultura. Estabularis i Vivers. Cultius forçats. Desenvolupar i aplicar tècniques de control de plagues i males herbes. 
Tractaments Fitosanitaris. Anàlisi i control de productes agroalimentaris. Mètodes i processos de conservació i emmagatzemament de 
productes agroalimentaris. Disseny i manteniment de parcs i jardins
BIOLOGIA MARINA: Explotacions i producció en Pesca. Aqüicultura (aigües continentals/marines) i Vivers. Impacte ambiental 
d'infraestructures costaneres. Identificar i classificar organismes. Toxicologia
BIOSANITARIA: Realitzar anàlisis clíniques. Analitzar i caracteritzar mostres d'origen humà. Realitzar proves funcionals i Determinar 
paràmetres vitals i interpretar-los. Realitzar anàlisi genètica. Planificació Familiar. Salut Pública, Seguretat i Higiene en el Treball.

En Biologia hi ha la possibilitat d'accedir a hospitals públics, mitjançant una especialització que s'obté després de la realització de 
quatre anys d'estudi: és el BIR (Biòlegs Interns Residents). Les convocatòries de places apareixen anualment en el B.O.E..

A més del sector Docent als diferents nivells, els principals sectors d'ocupació són:
Indústries dels sectors químic, farmacèutic, agroalimentari, perfumeria i cosmètica, etc.
Centres sanitaris i laboratoris analítics, microbiològics, de reproducció assistida, etc.
Sector primari: explotacions agrícoles i agropecuàries, jardineria i vivers, cultius marins i piscifactories etc.
Administracions públiques: gestió, auditories, consultories, espais naturals protegits, empreses d'educació ambiental i sector turístic de 
naturalesa etc.

Límit Admissió de places: 180
Preinscripció: finals de juny - primers de juliol
Publicació de resultats d'admissió i espera: mitjan de juliol
Matrícula: Els que resulten admesos després de la publicació dels resultats es matricularan en els terminis que s'establisquen 
a través d'Internet. En primer curs és obligatori matricular-se de tots els crèdits assignats a primer.

TRÀMITS PER A SOL·LICITAR PLAÇA

L'estudiant d'aquesta titulació ha de tenir les habilitats següents:
Capacitat de: Observació, organització, síntesi i anàlisi
Capacitat de raonament lògic
Memòria visual i auditiva
Sentit crític i creativitat
Interés pel treball científic, per la naturalesa i els problemes del medi ambient

A més l'estudiant de Biologia ha de tenir els coneixements necessaris de les matèries següents: Biologia, Matemàtiques, 
Química i/o Física. És recomanable el coneixement de matèries com a Geologia i Ciències de la Terra així com d'informàtica 
bàsica (editors de text, fulls de càlcul i bases de dades) i anglès.

PERFIL D’INGRÉS

Ordre de 30 de gener de 1997 (BOE 8 de febrer de 1997) que determina les titulacions i els estudis de primer cicle, així com 
els complements de formació, necessaris per a l'accés al segon cicle dels ensenyaments conduents a l'obtenció del títol 
oficial de Llicenciat en Biologia.
Poden accedir al segon cicle dels estudis conduents a l'obtenció del títol oficial de Llicenciat en Biologia els qui reunesquen 
els següents requisits:
1.- Directament, sense complements de formació, els qui cursen el primer cicle d'aquests estudis.
2.- Qui hagen superat el primer cicle dels estudis següents:
Llicenciat en Ciències del Mar: Deuran cursar com complements de formació, en cas de no haver-lo fet amb anterioritat, fins 
45 crèdits distribuïts entre les següents matèries: Bioquímicca; Botànica; Citologia i Histologia Vegetal i Animal; Fisiologia 
Animal i Vegetal; Genètica; Microbiologia; Zoologia.
La concreció del nombre de crèdits per a cada matèria es realitzarà per les universitats.

REQUISITS D'ACCÉS A SEGON CICLE

www.ua.es

LLICENCIAT EN BIOLOGIA

www.ua.es

INFORMACIÓ GENERAL

REQUISITS D'ACCÉS

PERFIL DE L'EGRESSAT I MÓN LABORAL
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9773 
FÍSICA DELS PROCESSOS 
BIOLÒGICS 

TR 4 2 Q 
Biomecànica. Control i estabilitat. Processos de 
transport. Bioelectromagnetisme. Radiació i 
radioactivitat. Òptica. 

9774 MATEMÀTIQUES TR 3,5 2,5 Q Càlcul. Àlgebra lineal. Equacions diferencials. 

9775 QUÍMICA TR 3 3 Q 
Bases químiques dels processos biològics i les 
aplicacions dels agents biològics. Factors químics 
del medi ambient. 

9776 
CITOLOGIA I HISTOLOGIA 
VEGETAL I ANIMAL 

TR 6 4 A 
La cèl·lula: estructura i funció. Teixits vegetals. 
Teixits animals. Bases d'organografia 
microscòpica en animals. 

9777 BOTÀNICA TR 6 4 A 

Bases d'organització vegetal. Principals tipus 
estructurals. Cicles vitals. Diversitat vegetal i línies 
filogèniques. Bases per a la descripció de la 
vegetació. 

9778 ZOOLOGIA TR 6 4 A 

Bases d'organització animal: promorfologia i 
principals tipus estructurals. Bionomia animal. 
Processos bàsics del desenvolupament. Diversitat 
animal i línies filogèniques. Introducció a la 
zoologia aplicada. 

9779 BIOQUÍMICA TR 6,5 3,5 A 
Principi de bioquímica estructural. Enzimologia. 
Metabolisme. Biologia molecular. 

9799 GEOLOGIA EXÒGENA OB 3 3 Q 

La terra com a planeta. Cicle geològic extern. 
Mineralogia. Meteorització: sòls. Transport i 
sedimentació. Roques sedimentàries: classificació. 
El registre fòssil. 

 

Els alumnes que hagen superat el primer cicle de Biologia poden accedir al 2n cicle (directament o mitjançant complements de 
formació, segons s'indica) dels següents estudis:

Llicenciat en Antropología Social i Cultural (Directament BOE 13-01-1993, 27-12-1993 I 28-02-2005)
Llicenciat en Bioquímica (Directament BOE 13-1-1993 i 10-05-2005)
Llicenciat en Biotecnología (Complements BOE 10-05-2005)
Llicenciat en Ciència i Tecnologia dels Aliments (Complements BOE 26-9-1991, 1-6-1994, 24-12-1999, 11-07-2001 i 10-
05-2005)
Llicenciat en Ciències Ambientals (Complements BOE 28-9-1995)
Llicenciat en Ciències del Mar (Complements BOE 27-12-1993)
Llicenciat en Ciències i Tècniques Estadístiques (Complements BOE 28-9-1995)
Llicenciat en Comunicació Audiovisual (Complements BOE 12-6-1992)
Llicenciat en Documentació (Complements BOE 5-8-1993)
Llicenciat en Enologia (Directament BOE 8-2-1997 i 10-05-2005)
Llicenciat en Estudis d'Àsia Oriental (Complements BOE 29-03-2003)
Llicenciat en Història i Ciències de la Música (Complements BOE 28-09-1995 i 24-12-1999)
Llicenciat en Humanitats (Complements BOE 27-12-1993)
Llicenciat en Lingüística (Complements BOE 13-1-1993 i 27-03-2001)
Llicenciat en Periodisme (Complements BOE 12-6-1992)
Llicenciat en Publicitat i Relacions Públiques (Complements BOE 12-6-1992)
Llicenciat en Teoria de la Literatura i Literatura Comparada (Complements BOE 26-09-1991 i 17-09-1999)
Llicenciat en Traducció i Interpretació (Complements BOE 27-12-1993)

Una altra possibilitat, cada vegada més interessant, és cursar algun dels nous programes oficials de postgrau, conduents als títols 
de màster oficial, els quals estan configurats d'acord amb allò que s'ha establit per al desenrotllament de l'Espai Europeu 
d'Educació Superior. En la UA s'ofereixen els següents màsters oficials:

Biotecnologia i Biomedicina. Ciències de la Infermeria. Optometria Avançada i Ciències de la Visió. 
Anàlisi i Gestió d'Ecosistemes Mediterranis. Desenrotllament d'Aplicacions i Serveis Web. Gestió de l'Edificació. Gestió 
Sostenible i Tecnologies de l'Aigua. Nanociencia i Nanotecnologia Molecular. 
Arqueologia Professional: Ferramentes per a la Gestió Integral del Patrimoni Arqueològic. Assessorament Lingüístic i Cultural 
Literari: Aplicacions al Context Valencià. Anglès i Espanyol per a fins Específics i Empresarials. Ensenyament d'Espanyol i 
Anglès com a Segones Llengües Estrangeres. Estudis Literaris. Història i Identitats Hispàniques en el Mediterrani Occidental (s. 
XV-XIX). Investigació en Didàctica de les Ciències Experimentals. Traducció Institucional.
Comptabilitat i Finances. Dret Ambiental i de la Sostenibilitat. Desenrotllament Local i Innovació Territorial. Direcció i 
Planificació de Turisme. Economia Quantitativa. Márqueting i Investigació de Mercats. 
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LLICENCIATURA EN BIOLOGIA

CÀRREGA LECTIVA GLOBAL: 342,5 CRÈDITS
DISTRIBUCIÓ DE CRÈDITS
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Matèries 
Troncals 

Matèries 
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Crèdits Lliure 
Configuració 

TOTALS 

1r 58 6 0 0 64 
2n 26 39 0 0 65 I CICLE 

3r 30 32 0 6 68 
Subtotals 114 77 0 6 197 

4t 45 0 12 18 75 
II CICLE 

5è 22,5 0 36 12 70,5 
Subtotals 67,5 0 48 30 145,5 
TOTALS 181,5 77 48 36 342,5 
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facu.ciencies@ua.es  http://www.ua.es/va/centros/facu.ciencies/index.html
Horaris de secretaria: dilluns a divendres de 9 a 14 h.

Dilluns, dimarts i dijous de 15 a 17 h.



9773 
FÍSICA DELS PROCESSOS 
BIOLÒGICS 

TR 4 2 Q 
Biomecànica. Control i estabilitat. Processos de 
transport. Bioelectromagnetisme. Radiació i 
radioactivitat. Òptica. 

9774 MATEMÀTIQUES TR 3,5 2,5 Q Càlcul. Àlgebra lineal. Equacions diferencials. 

9775 QUÍMICA TR 3 3 Q 
Bases químiques dels processos biològics i les 
aplicacions dels agents biològics. Factors químics 
del medi ambient. 

9776 
CITOLOGIA I HISTOLOGIA 
VEGETAL I ANIMAL 

TR 6 4 A 
La cèl·lula: estructura i funció. Teixits vegetals. 
Teixits animals. Bases d'organografia 
microscòpica en animals. 

9777 BOTÀNICA TR 6 4 A 

Bases d'organització vegetal. Principals tipus 
estructurals. Cicles vitals. Diversitat vegetal i línies 
filogèniques. Bases per a la descripció de la 
vegetació. 

9778 ZOOLOGIA TR 6 4 A 

Bases d'organització animal: promorfologia i 
principals tipus estructurals. Bionomia animal. 
Processos bàsics del desenvolupament. Diversitat 
animal i línies filogèniques. Introducció a la 
zoologia aplicada. 

9779 BIOQUÍMICA TR 6,5 3,5 A 
Principi de bioquímica estructural. Enzimologia. 
Metabolisme. Biologia molecular. 

9799 GEOLOGIA EXÒGENA OB 3 3 Q 

La terra com a planeta. Cicle geològic extern. 
Mineralogia. Meteorització: sòls. Transport i 
sedimentació. Roques sedimentàries: classificació. 
El registre fòssil. 

 

Els alumnes que hagen superat el primer cicle de Biologia poden accedir al 2n cicle (directament o mitjançant complements de 
formació, segons s'indica) dels següents estudis:

Llicenciat en Antropología Social i Cultural (Directament BOE 13-01-1993, 27-12-1993 I 28-02-2005)
Llicenciat en Bioquímica (Directament BOE 13-1-1993 i 10-05-2005)
Llicenciat en Biotecnología (Complements BOE 10-05-2005)
Llicenciat en Ciència i Tecnologia dels Aliments (Complements BOE 26-9-1991, 1-6-1994, 24-12-1999, 11-07-2001 i 10-
05-2005)
Llicenciat en Ciències Ambientals (Complements BOE 28-9-1995)
Llicenciat en Ciències del Mar (Complements BOE 27-12-1993)
Llicenciat en Ciències i Tècniques Estadístiques (Complements BOE 28-9-1995)
Llicenciat en Comunicació Audiovisual (Complements BOE 12-6-1992)
Llicenciat en Documentació (Complements BOE 5-8-1993)
Llicenciat en Enologia (Directament BOE 8-2-1997 i 10-05-2005)
Llicenciat en Estudis d'Àsia Oriental (Complements BOE 29-03-2003)
Llicenciat en Història i Ciències de la Música (Complements BOE 28-09-1995 i 24-12-1999)
Llicenciat en Humanitats (Complements BOE 27-12-1993)
Llicenciat en Lingüística (Complements BOE 13-1-1993 i 27-03-2001)
Llicenciat en Periodisme (Complements BOE 12-6-1992)
Llicenciat en Publicitat i Relacions Públiques (Complements BOE 12-6-1992)
Llicenciat en Teoria de la Literatura i Literatura Comparada (Complements BOE 26-09-1991 i 17-09-1999)
Llicenciat en Traducció i Interpretació (Complements BOE 27-12-1993)

Una altra possibilitat, cada vegada més interessant, és cursar algun dels nous programes oficials de postgrau, conduents als títols 
de màster oficial, els quals estan configurats d'acord amb allò que s'ha establit per al desenrotllament de l'Espai Europeu 
d'Educació Superior. En la UA s'ofereixen els següents màsters oficials:

Biotecnologia i Biomedicina. Ciències de la Infermeria. Optometria Avançada i Ciències de la Visió. 
Anàlisi i Gestió d'Ecosistemes Mediterranis. Desenrotllament d'Aplicacions i Serveis Web. Gestió de l'Edificació. Gestió 
Sostenible i Tecnologies de l'Aigua. Nanociencia i Nanotecnologia Molecular. 
Arqueologia Professional: Ferramentes per a la Gestió Integral del Patrimoni Arqueològic. Assessorament Lingüístic i Cultural 
Literari: Aplicacions al Context Valencià. Anglès i Espanyol per a fins Específics i Empresarials. Ensenyament d'Espanyol i 
Anglès com a Segones Llengües Estrangeres. Estudis Literaris. Història i Identitats Hispàniques en el Mediterrani Occidental (s. 
XV-XIX). Investigació en Didàctica de les Ciències Experimentals. Traducció Institucional.
Comptabilitat i Finances. Dret Ambiental i de la Sostenibilitat. Desenrotllament Local i Innovació Territorial. Direcció i 
Planificació de Turisme. Economia Quantitativa. Márqueting i Investigació de Mercats. 

CENTRE

PLA D'ESTUDIS
LLICENCIATURA EN BIOLOGIA

CÀRREGA LECTIVA GLOBAL: 342,5 CRÈDITS
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PRIMER CICLE
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Matèries 
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Matèries 
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TOTALS 

1r 58 6 0 0 64 
2n 26 39 0 0 65 I CICLE 

3r 30 32 0 6 68 
Subtotals 114 77 0 6 197 

4t 45 0 12 18 75 
II CICLE 

5è 22,5 0 36 12 70,5 
Subtotals 67,5 0 48 30 145,5 
TOTALS 181,5 77 48 36 342,5 
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Dilluns, dimarts i dijous de 15 a 17 h.



9783 FISIOLOGIA ANIMAL TR 7 3 A 
Funcions dels òrgans i els sistemes dels animals i 
la seua regulació. Estudi de les lleis que els 
regeixen. Fisiologia comparada. 

9784 GENÈTICA TR 6,5 3,5 A 

Naturalesa, organització, funció i transmissió del 
material hereditari. Genètica mendeliana i altres 
patrons d'herència. Recombinació i anàlisi 
genètica. Canvis en el material hereditari. 
Regulació de l'expressió gènica. Genètica 
quantitativa. Genètica de poblacions. Genètica 
evolutiva. Genètica humana. 

9785 ECOLOGIA TR 6,5 3,5 A 

Factors ambientals. Autoecologia. Poblacions. 
Interacció entre espècies. Descripció i tipus de 
comunitats. Estructura i funció d'ecosistemes. 
Successió i explotació. 

9806 EDAFOLOGIA OB 4 2 Q 

Concepte. Evolució. Formació i classificació de 
sòls. Constituents del sòl. Fase sòlida, líquida i 
gasosa. Anàlisi de propietats i interacció entre 
fases. 

9807 AMPLIACIÓ DE BIOQUÍMICA OB 4,5 1,5 Q 

Vies del metabolisme intermediari. Control de les 
vies:  regulació del metabolisme energètic i 
regulació de les vies biosintètiques. Integració 
metabòlica. Transducció de senyals. 

 

TERCER CURS 3 TR + 4 OB + 6 CrLC* (Cont.)SEGON CURS 3 TR + 6 OB

Nota: L'alumne haurà de tenir aprovats, almenys, el 65% de la càrrega troncal i obligatòria del primer cicle per a accedir al segon cicle.

TERCER CURS 3 TR + 4 OB + 6 CrLC*

QUART CURS 7 TR + 12 CrOP** + 18 CrLC*

SEGON CICLE

ContingutCodi Assignatura Tipus Crèdits 
Teòrics

Crèdits
Pràctics Durada

9780 BIOESTADÍSTICA TR 3 3 Q 

Distribucions de probabilitat. Regressió i 
correlació. Mostratge. Contrast d'hipòtesis. Anàlisi 
de variància. Introducció a l'anàlisi multivalent. 
Variables aleatòries. Discretes i contínues. 
Simulació de variables aleatòries. 

9781 FISIOLOGIA VEGETAL TR 6 4 A 
Funcionament i regulació dels vegetals. Relacions 
hídriques, nutrició, fotosíntesi, creixement i 
desenvolupament. 

9782 MICROBIOLOGIA TR 6,5 3,5 A 

Microorganismes: estructura, funció i taxonomia. 
Introducció a l'ecologia microbiana. Introducció a la 
virologia. Genètica microbiana. Microbiologia 
aplicada. 

9800 
INTRODUCCIÓ A LA 
INFERÈNCIA ESTADÍSTICA 

OB 3 3 Q 

Introducció a les tècniques de mostratge. Mètodes 
d'estimació, estimació per intervals i contrast 
d'hipòtesis. Contrastos d'ajust. Estimació i 
contrastos sobre paràmetres de distribucions. 
Contrastos d'homogeneïtat i mesures d'associació. 
Anàlisi de la variància i models de regressió. 

9801 BIOMATEMÀTIQUES OB 3,5 2,5 Q 
Introducció a la modelització matemàtica. Les 
equacions i els sistemes diferencials en el context 
de la biologia. 

9802 
FISIOLOGIA GENERAL I 
BIOFÍSICA 

OB 4 2 Q 

Anàlisi biofísica dels processos biològics a escala 
cel·lular i molecular: bioenergètica, transport i 
fenòmens bioelèctrics. Mecanismes de regulació 
de processos cel·lulars. 

9803 
INTRODUCCIÓ A L'ESTUDI 
DELS ECOSISTEMES 

OB 1 5 Q 

El territori. Mètodes i tècniques en experimentació 
en l'àrea de l'ecologia. Descripció de suports 
d'informació. Delimitació d'ecosistemes.
Descriptors de la vegetació. Censos i selecció 
d'hàbitat. Tècniques de mostratge i captura. 

9804 GEOLOGIA ENDÒGENA OB 3 3 Q 

Processos geològics interns. Dinàmica global. La 
deformació en les roques. Metamorfisme. 
Magmatisme. Principals trets geològics del territori 
peninsular i insular. 

9805 BIOLOGIA MARINA OB 4,5 4,5 A 
Plàncton, bentos i nècton. Mètodes d'estudi i 
mostratge. 

 

ContingutCodi Assignatura Tipus Crèdits 
Teòrics

Crèdits
Pràctics Durada

9808 AMPLIACIÓ DE BOTÀNICA OB 6 4 A 

Principis de la classificació i la nomenclatura 
botànica. Especiació i evolució en vegetals. 
Ontogènia i filogènia de vegetals. Biologia i 
ecologia de vegetals. Biodiversitat vegetal: 
conservació i aplicacions. 

9809 
BIOLOGIA I CONSERVACIÓ 
D'ARTRÒPODES 

OB 5 5 A 

Bases de morfologia artropodiana. Origen i 
evolució. Els artròpodes i el medi: biodiversitat i 
adaptacions. Els artròpodes i l'home. Gestió 
d'hàbitats i conservació d'artròpodes. Programes i 
normatives de conservació d'artròpodes. 

 

9787 IMMUNOLOGIA TR 1,5 3 Q 

Mètodes i tècniques en experimentació biològica 
especialitzada: estructura i funció del sistema 
immunitari (si). Antígens i anticossos. Complex 
major d'histocompatibilitat (mhc). Sistema del 
complement. Activació i regulació del si. Citocines. 
Mètodes analítics. Inflamació. Resposta immune 
enfront de bacteris, virus, fongs i paràsits. 
Introducció a la immunopatologia 

9788 
BIOLOGIA DE LA 
REPRODUCCIÓ I EL 
DESENVOLUPAMENT 

TR 1,5 3 Q 

Mètodes i tècniques en experimentació biològica 
especialitzada: mètodes i tècniques experimentals 
en biologia de la reproducció (br) i biologia del 
desenvolupament (bd) dels organismes animals. 
Gàmetes i mecanismes de fecundació. 
Embriologia descriptiva i experimental. 
Desenvolupament postnatal. Aplicacions de la br i 
la bd a la clínica i la indústria. 

9790 
REGULACIÓ I INTEGRACIONS 
FISIOLÒGIQUES 

TR 3 1,5 Q 

Mètodes i tècniques en experimentació biològica 
especialitzada: homeòstasi i medi intern. Sistemes 
de regulació: control nerviós i hormonal de la 
funció dels diversos aparells i sistemes. 
Interconnexions entre els sistemes de regulació 
fisiològica. 

9791 BIOGEOQUÍMICA TR 2,5 2 Q 

Mètodes i tècniques en experimentació biològica 
especialitzada: distribució i comportament dels 
elements químics en l'atmosfera, la litosfera, la 
hidrosfera i la biosfera. Processos, fluxos i 
balanços en ecosistemes. 

9793 
FONAMENTS DE FISIOLOGIA 
VEGETAL APLICADA 

TR 5 4 A 

Mètodes i tècniques en experimentació biològica 
especialitzada: la investigació científica en 
fisiologia vegetal. Anàlisi fisiològica del 
desenvolupament vegetal. Tècniques
d'investigació amb llavors. Tècniques 
d'investigació amb cèl lules i teixits vegetals. 
Quantificació d'hormones vegetals. Mètodes, 
tècniques d'estudi de relacions hídriques, nutrició 
mineral, transport, fotosíntesi i metabolisme. 
Aplicacions. 

9794 
GENÈTICA MOLECULAR I 
ENGINYERIA GENÈTICA 

TR 5 4 A 

Mètodes i tècniques en experimentació biològica 
especialitzada: regulació de l'expressió gènica en 
procariotes i eucariotes. Eines de l'enginyeria 
genètica. Sistemes vector - hoste. Construcció, 
clonació, selecció, caracterització i manipulació de 
molècules de dna recombinant. Aplicacions de 
l'enginyeria genètica. 

9798 MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS TR 2,5 2 Q 

Mètodes i tècniques en experimentació biològica 
especialitzada: microbiologia d'aliments
fermentats. Conservació i deterioració d'aliments. 
Anàlisi microbiològica d'aliments. 

 

ContingutCodi Assignatura Tipus Crèdits 
Teòrics

Crèdits
Pràctics Durada

ContingutCodi Assignatura Tipus Crèdits 
Teòrics

Crèdits
Pràctics Durada
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9783 FISIOLOGIA ANIMAL TR 7 3 A 
Funcions dels òrgans i els sistemes dels animals i 
la seua regulació. Estudi de les lleis que els 
regeixen. Fisiologia comparada. 

9784 GENÈTICA TR 6,5 3,5 A 

Naturalesa, organització, funció i transmissió del 
material hereditari. Genètica mendeliana i altres 
patrons d'herència. Recombinació i anàlisi 
genètica. Canvis en el material hereditari. 
Regulació de l'expressió gènica. Genètica 
quantitativa. Genètica de poblacions. Genètica 
evolutiva. Genètica humana. 

9785 ECOLOGIA TR 6,5 3,5 A 

Factors ambientals. Autoecologia. Poblacions. 
Interacció entre espècies. Descripció i tipus de 
comunitats. Estructura i funció d'ecosistemes. 
Successió i explotació. 

9806 EDAFOLOGIA OB 4 2 Q 

Concepte. Evolució. Formació i classificació de 
sòls. Constituents del sòl. Fase sòlida, líquida i 
gasosa. Anàlisi de propietats i interacció entre 
fases. 

9807 AMPLIACIÓ DE BIOQUÍMICA OB 4,5 1,5 Q 

Vies del metabolisme intermediari. Control de les 
vies:  regulació del metabolisme energètic i 
regulació de les vies biosintètiques. Integració 
metabòlica. Transducció de senyals. 

 

TERCER CURS 3 TR + 4 OB + 6 CrLC* (Cont.)SEGON CURS 3 TR + 6 OB

Nota: L'alumne haurà de tenir aprovats, almenys, el 65% de la càrrega troncal i obligatòria del primer cicle per a accedir al segon cicle.

TERCER CURS 3 TR + 4 OB + 6 CrLC*

QUART CURS 7 TR + 12 CrOP** + 18 CrLC*

SEGON CICLE

ContingutCodi Assignatura Tipus Crèdits 
Teòrics

Crèdits
Pràctics Durada

9780 BIOESTADÍSTICA TR 3 3 Q 

Distribucions de probabilitat. Regressió i 
correlació. Mostratge. Contrast d'hipòtesis. Anàlisi 
de variància. Introducció a l'anàlisi multivalent. 
Variables aleatòries. Discretes i contínues. 
Simulació de variables aleatòries. 

9781 FISIOLOGIA VEGETAL TR 6 4 A 
Funcionament i regulació dels vegetals. Relacions 
hídriques, nutrició, fotosíntesi, creixement i 
desenvolupament. 

9782 MICROBIOLOGIA TR 6,5 3,5 A 

Microorganismes: estructura, funció i taxonomia. 
Introducció a l'ecologia microbiana. Introducció a la 
virologia. Genètica microbiana. Microbiologia 
aplicada. 

9800 
INTRODUCCIÓ A LA 
INFERÈNCIA ESTADÍSTICA 

OB 3 3 Q 

Introducció a les tècniques de mostratge. Mètodes 
d'estimació, estimació per intervals i contrast 
d'hipòtesis. Contrastos d'ajust. Estimació i 
contrastos sobre paràmetres de distribucions. 
Contrastos d'homogeneïtat i mesures d'associació. 
Anàlisi de la variància i models de regressió. 

9801 BIOMATEMÀTIQUES OB 3,5 2,5 Q 
Introducció a la modelització matemàtica. Les 
equacions i els sistemes diferencials en el context 
de la biologia. 

9802 
FISIOLOGIA GENERAL I 
BIOFÍSICA 

OB 4 2 Q 

Anàlisi biofísica dels processos biològics a escala 
cel·lular i molecular: bioenergètica, transport i 
fenòmens bioelèctrics. Mecanismes de regulació 
de processos cel·lulars. 

9803 
INTRODUCCIÓ A L'ESTUDI 
DELS ECOSISTEMES 

OB 1 5 Q 

El territori. Mètodes i tècniques en experimentació 
en l'àrea de l'ecologia. Descripció de suports 
d'informació. Delimitació d'ecosistemes.
Descriptors de la vegetació. Censos i selecció 
d'hàbitat. Tècniques de mostratge i captura. 

9804 GEOLOGIA ENDÒGENA OB 3 3 Q 

Processos geològics interns. Dinàmica global. La 
deformació en les roques. Metamorfisme. 
Magmatisme. Principals trets geològics del territori 
peninsular i insular. 

9805 BIOLOGIA MARINA OB 4,5 4,5 A 
Plàncton, bentos i nècton. Mètodes d'estudi i 
mostratge. 

 

ContingutCodi Assignatura Tipus Crèdits 
Teòrics

Crèdits
Pràctics Durada

9808 AMPLIACIÓ DE BOTÀNICA OB 6 4 A 

Principis de la classificació i la nomenclatura 
botànica. Especiació i evolució en vegetals. 
Ontogènia i filogènia de vegetals. Biologia i 
ecologia de vegetals. Biodiversitat vegetal: 
conservació i aplicacions. 

9809 
BIOLOGIA I CONSERVACIÓ 
D'ARTRÒPODES 

OB 5 5 A 

Bases de morfologia artropodiana. Origen i 
evolució. Els artròpodes i el medi: biodiversitat i 
adaptacions. Els artròpodes i l'home. Gestió 
d'hàbitats i conservació d'artròpodes. Programes i 
normatives de conservació d'artròpodes. 

 

9787 IMMUNOLOGIA TR 1,5 3 Q 

Mètodes i tècniques en experimentació biològica 
especialitzada: estructura i funció del sistema 
immunitari (si). Antígens i anticossos. Complex 
major d'histocompatibilitat (mhc). Sistema del 
complement. Activació i regulació del si. Citocines. 
Mètodes analítics. Inflamació. Resposta immune 
enfront de bacteris, virus, fongs i paràsits. 
Introducció a la immunopatologia 

9788 
BIOLOGIA DE LA 
REPRODUCCIÓ I EL 
DESENVOLUPAMENT 

TR 1,5 3 Q 

Mètodes i tècniques en experimentació biològica 
especialitzada: mètodes i tècniques experimentals 
en biologia de la reproducció (br) i biologia del 
desenvolupament (bd) dels organismes animals. 
Gàmetes i mecanismes de fecundació. 
Embriologia descriptiva i experimental. 
Desenvolupament postnatal. Aplicacions de la br i 
la bd a la clínica i la indústria. 

9790 
REGULACIÓ I INTEGRACIONS 
FISIOLÒGIQUES 

TR 3 1,5 Q 

Mètodes i tècniques en experimentació biològica 
especialitzada: homeòstasi i medi intern. Sistemes 
de regulació: control nerviós i hormonal de la 
funció dels diversos aparells i sistemes. 
Interconnexions entre els sistemes de regulació 
fisiològica. 

9791 BIOGEOQUÍMICA TR 2,5 2 Q 

Mètodes i tècniques en experimentació biològica 
especialitzada: distribució i comportament dels 
elements químics en l'atmosfera, la litosfera, la 
hidrosfera i la biosfera. Processos, fluxos i 
balanços en ecosistemes. 

9793 
FONAMENTS DE FISIOLOGIA 
VEGETAL APLICADA 

TR 5 4 A 

Mètodes i tècniques en experimentació biològica 
especialitzada: la investigació científica en 
fisiologia vegetal. Anàlisi fisiològica del 
desenvolupament vegetal. Tècniques
d'investigació amb llavors. Tècniques 
d'investigació amb cèl lules i teixits vegetals. 
Quantificació d'hormones vegetals. Mètodes, 
tècniques d'estudi de relacions hídriques, nutrició 
mineral, transport, fotosíntesi i metabolisme. 
Aplicacions. 

9794 
GENÈTICA MOLECULAR I 
ENGINYERIA GENÈTICA 

TR 5 4 A 

Mètodes i tècniques en experimentació biològica 
especialitzada: regulació de l'expressió gènica en 
procariotes i eucariotes. Eines de l'enginyeria 
genètica. Sistemes vector - hoste. Construcció, 
clonació, selecció, caracterització i manipulació de 
molècules de dna recombinant. Aplicacions de 
l'enginyeria genètica. 

9798 MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS TR 2,5 2 Q 

Mètodes i tècniques en experimentació biològica 
especialitzada: microbiologia d'aliments
fermentats. Conservació i deterioració d'aliments. 
Anàlisi microbiològica d'aliments. 
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CINQUÈ CURS 5 TR + 36 CrOP** + 12 CrLC*

* CrLC: Crèdits d'Assignatures de Lliure Configuració Curricular: Podeu cobrir aquests crèdits entre les assignatures que figuren en el “Catàleg 
de Lliure Configuració” que s'edita cada any, amb les limitacions que en ell s'indiquen, entre les optatives del teu propi pla d'estudis i amb 
assignatures o activitats acadèmiques que no consten en els plans d'estudi de la UA i que hagen sigut aprovades amb aquest fi en el Consell de 
Govern. 

ASSIGNATURES OPTATIVES - ITINERARIS9789 
BASES CEL·LULARS DE LA 
CONDUCTA 

TR 1,5 3 Q 

Mètodes i tècniques en experimentació biològica 
especialitzada: evolució del sistema nerviós (sn). 
Sn i conducta. Organització general del sn. 
Neurobiologia cel·lular i del desenvolupament. 
Neuroquímica i conducta. Bases cel·lulars de les 
conductes alterades. Introducció a la patologia del 
sn. Xarxes neuronals i neurotecnologia. 

9792 MICROBIOLOGIA INDUSTRIAL TR 2,5 2 Q 

Mètodes i tècniques en experimentació biològica 
especialitzada: aplicacions industrials dels 
microorganismes: substàncies d'interès
farmacèutic, enzims i altres compostos orgànics. 

9795 IMMUNOLOGIA APLICADA TR 1,5 3 Q 

Mètodes i tècniques en experimentació biològica 
especialitzada: bases fisiològiques de la 
hipersensibilitat. Disregulacions del sistema 
immunitari. Implicacions del sistema immunitari en 
la trasplantació d'òrgans. Models experimentals 
animals. Tècniques instrumentals. 

9796 
ECOLOGIA DE SISTEMES I 
MODELITZACIÓ 

TR 2 2,5 Q 

Mètodes i tècniques en experimentació biològica 
especialitzada: estructura i funcionament dels 
sistemes ecològics. Delimitació de sistemes. 
Diagrames causals i diagrames de flux. Anàlisi 
funcional. Models dinàmics. Aplicació de models 
en ecologia: estudi de casos. 

9797 EDAFOLOGIA APLICADA TR 2 2,5 Q 

Mètodes i tècniques en experimentació biològica 
especialitzada: propietats dels constituents del sòl. 
Funcions de la matèria orgànica del sòl. Fertilitat 
del sòl. Mètodes d'avaluació del sòl. 

 

ContingutCodi Assignatura Tipus Crèdits 
Teòrics

Crèdits
Pràctics Durada

** CrOP: Assignatures Optatives: Pel que fa a les assignatures optatives s'estableix una oferta, que la Universitat concretarà en cada curs 
acadèmic, d'acord amb les disponibilitats docents, les necessitats socials i la demanda dels estudiants. 

Dins de les optatives, el Pla conté uns blocs temàtics o itineraris de 48 crèdits que l'alumne ha de seguir per a obtindre una certa 
especialització en una orientació. En tot cas, l'alumne pot, també, dissenyar el seu propi currículum triant lliurement assignatures de qualsevol 
itinerari.

ITINERARI A: BIOTECNOLOGIA 

9814 FITOPATOLOGIA OP 3 3 Q 

Relacions hoste - patogen. Maneres d'acció. Els 
patògens vegetals i els seus hàbitats. Organismes 
antagonistes de patògens vegetals. Control 
biològic. Control integrat. Biotecnologia i patologia 
vegetal. 

9818 BIOTECNOLOGIA VEGETAL OP 3 3 Q 

Aplicacions de les tècniques de cultiu in vitro de 
cèl·lules i teixits vegetals. Micropropagació. 
Conservació de germoplasma. Bioprospecció i 
producció de compostos d'interès econòmic. 
Transformació de plantes. 

9843 
GENÈTICA MOLECULAR I 
APLICADA 

OP 3 3 Q 

Anatomia molecular de gens i genomes. Regulació 
de l'expressió gènica i les seues complexitats. 
Genètica del desenvolupament animal. Genètica 
del desenvolupament vegetal. Dissecció genètica 
de rutes i processos biològics d'interès aplicat. 
Animals i plantes transgènics. 

9844 MICROBIOLOGIA AMBIENTAL OP 4 2 Q 

Tècniques d'ecologia microbiana. Aspectes 
ambientals del metabolisme microbià. 
Microbiologia de sòls i ambients aquàtics. 
Microbiologia ambiental aplicada: tractament 
d'aigües, bioremediació i altres aplicacions 
mediambientals dels microorganismes. 

9847 
MICROBIOLOGIA 
MOLECULAR 

OP 3 3 Q 

Organització genòmica de procariotes. 
Mecanismes moleculars de patogenicitat. 
Tècniques moleculars d'identificació de 
microorganismes. Mecanismes moleculars 
d'adaptació i resposta en procariotes. 

9853 BIOPOLÍMERS OP 4 2 Q 

Motius estructurals en proteïnes. Plegament i 
dinàmica molecular. Determinació de l'estructura 
de proteïnes. Predicció d'estructures. Disseny i 
enginyeria de proteïnes. Utilització d'eines 
bioinformàtiques. Àcids nucleics: estructura i 
determinació. 

9854 
BIOQUÍMICA I BIOLOGIA 
MOLECULAR 
D'HALOARCHAEA 

OP 4 2 Q 
Metabolisme. Gens i genomes d'haloarchaea: 
característiques i manipulació. Evolució. 
Aplicacions biotecnològiques d'haloarchaea. 

9855 REGULACIÓ METABÒLICA OP 3 3 Q 
Regulació alostèrica. Regulació per interconversió. 
Regulació hormonal. Regulació de l'expressió 
gènica. Regulació nerviosa. 

9856 ENZIMOLOGIA OP 3 3 Q 
Introducció. Biocatàlisi. Cinètica enzimàtica. 
Control de l'activitat enzimàtica. Enzimologia 
aplicada. 

9859 
BIOACTIVADORS EN 
PRODUCCIÓ VEGETAL 

OP 4 2 Q 

Concepte, funcions. Classificació. Vies d'aplicació. 
Àcids húmics. Aminoàcids. Alcohols. Extracte 
d'algues. Brassinoesteroides. Aplicació a 
l'agricultura tradicional, integrada i sostenible. 

9861 IMMUNOLOGIA INDUSTRIAL OP 3 3 Q 

Immunofarmacologia. Cultius cel·lulars. Obtenció 
d'hibridomes. Enginyeria d'anticossos
monoclonals. Tècniques diagnòstiques. Citometria 
de flux. 
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CINQUÈ CURS 5 TR + 36 CrOP** + 12 CrLC*

* CrLC: Crèdits d'Assignatures de Lliure Configuració Curricular: Podeu cobrir aquests crèdits entre les assignatures que figuren en el “Catàleg 
de Lliure Configuració” que s'edita cada any, amb les limitacions que en ell s'indiquen, entre les optatives del teu propi pla d'estudis i amb 
assignatures o activitats acadèmiques que no consten en els plans d'estudi de la UA i que hagen sigut aprovades amb aquest fi en el Consell de 
Govern. 

ASSIGNATURES OPTATIVES - ITINERARIS9789 
BASES CEL·LULARS DE LA 
CONDUCTA 

TR 1,5 3 Q 

Mètodes i tècniques en experimentació biològica 
especialitzada: evolució del sistema nerviós (sn). 
Sn i conducta. Organització general del sn. 
Neurobiologia cel·lular i del desenvolupament. 
Neuroquímica i conducta. Bases cel·lulars de les 
conductes alterades. Introducció a la patologia del 
sn. Xarxes neuronals i neurotecnologia. 

9792 MICROBIOLOGIA INDUSTRIAL TR 2,5 2 Q 

Mètodes i tècniques en experimentació biològica 
especialitzada: aplicacions industrials dels 
microorganismes: substàncies d'interès
farmacèutic, enzims i altres compostos orgànics. 

9795 IMMUNOLOGIA APLICADA TR 1,5 3 Q 

Mètodes i tècniques en experimentació biològica 
especialitzada: bases fisiològiques de la 
hipersensibilitat. Disregulacions del sistema 
immunitari. Implicacions del sistema immunitari en 
la trasplantació d'òrgans. Models experimentals 
animals. Tècniques instrumentals. 

9796 
ECOLOGIA DE SISTEMES I 
MODELITZACIÓ 

TR 2 2,5 Q 

Mètodes i tècniques en experimentació biològica 
especialitzada: estructura i funcionament dels 
sistemes ecològics. Delimitació de sistemes. 
Diagrames causals i diagrames de flux. Anàlisi 
funcional. Models dinàmics. Aplicació de models 
en ecologia: estudi de casos. 

9797 EDAFOLOGIA APLICADA TR 2 2,5 Q 

Mètodes i tècniques en experimentació biològica 
especialitzada: propietats dels constituents del sòl. 
Funcions de la matèria orgànica del sòl. Fertilitat 
del sòl. Mètodes d'avaluació del sòl. 

 

ContingutCodi Assignatura Tipus Crèdits 
Teòrics

Crèdits
Pràctics Durada

** CrOP: Assignatures Optatives: Pel que fa a les assignatures optatives s'estableix una oferta, que la Universitat concretarà en cada curs 
acadèmic, d'acord amb les disponibilitats docents, les necessitats socials i la demanda dels estudiants. 

Dins de les optatives, el Pla conté uns blocs temàtics o itineraris de 48 crèdits que l'alumne ha de seguir per a obtindre una certa 
especialització en una orientació. En tot cas, l'alumne pot, també, dissenyar el seu propi currículum triant lliurement assignatures de qualsevol 
itinerari.

ITINERARI A: BIOTECNOLOGIA 

9814 FITOPATOLOGIA OP 3 3 Q 

Relacions hoste - patogen. Maneres d'acció. Els 
patògens vegetals i els seus hàbitats. Organismes 
antagonistes de patògens vegetals. Control 
biològic. Control integrat. Biotecnologia i patologia 
vegetal. 

9818 BIOTECNOLOGIA VEGETAL OP 3 3 Q 

Aplicacions de les tècniques de cultiu in vitro de 
cèl·lules i teixits vegetals. Micropropagació. 
Conservació de germoplasma. Bioprospecció i 
producció de compostos d'interès econòmic. 
Transformació de plantes. 

9843 
GENÈTICA MOLECULAR I 
APLICADA 

OP 3 3 Q 

Anatomia molecular de gens i genomes. Regulació 
de l'expressió gènica i les seues complexitats. 
Genètica del desenvolupament animal. Genètica 
del desenvolupament vegetal. Dissecció genètica 
de rutes i processos biològics d'interès aplicat. 
Animals i plantes transgènics. 

9844 MICROBIOLOGIA AMBIENTAL OP 4 2 Q 

Tècniques d'ecologia microbiana. Aspectes 
ambientals del metabolisme microbià. 
Microbiologia de sòls i ambients aquàtics. 
Microbiologia ambiental aplicada: tractament 
d'aigües, bioremediació i altres aplicacions 
mediambientals dels microorganismes. 

9847 
MICROBIOLOGIA 
MOLECULAR 

OP 3 3 Q 

Organització genòmica de procariotes. 
Mecanismes moleculars de patogenicitat. 
Tècniques moleculars d'identificació de 
microorganismes. Mecanismes moleculars 
d'adaptació i resposta en procariotes. 

9853 BIOPOLÍMERS OP 4 2 Q 

Motius estructurals en proteïnes. Plegament i 
dinàmica molecular. Determinació de l'estructura 
de proteïnes. Predicció d'estructures. Disseny i 
enginyeria de proteïnes. Utilització d'eines 
bioinformàtiques. Àcids nucleics: estructura i 
determinació. 

9854 
BIOQUÍMICA I BIOLOGIA 
MOLECULAR 
D'HALOARCHAEA 

OP 4 2 Q 
Metabolisme. Gens i genomes d'haloarchaea: 
característiques i manipulació. Evolució. 
Aplicacions biotecnològiques d'haloarchaea. 

9855 REGULACIÓ METABÒLICA OP 3 3 Q 
Regulació alostèrica. Regulació per interconversió. 
Regulació hormonal. Regulació de l'expressió 
gènica. Regulació nerviosa. 

9856 ENZIMOLOGIA OP 3 3 Q 
Introducció. Biocatàlisi. Cinètica enzimàtica. 
Control de l'activitat enzimàtica. Enzimologia 
aplicada. 

9859 
BIOACTIVADORS EN 
PRODUCCIÓ VEGETAL 

OP 4 2 Q 

Concepte, funcions. Classificació. Vies d'aplicació. 
Àcids húmics. Aminoàcids. Alcohols. Extracte 
d'algues. Brassinoesteroides. Aplicació a 
l'agricultura tradicional, integrada i sostenible. 

9861 IMMUNOLOGIA INDUSTRIAL OP 3 3 Q 

Immunofarmacologia. Cultius cel·lulars. Obtenció 
d'hibridomes. Enginyeria d'anticossos
monoclonals. Tècniques diagnòstiques. Citometria 
de flux. 
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ITINERARI B: BIOLOGÍA MARINA 

9827 BIOLOGIA DEL BENTOS OP 3 3 Q 
Fitobentos i zoobentos. Biologia. Zonació. 
Epibentos i endobentos. Adaptacions. Bentos 
mediterranis. 

9828 
BIOLOGIA PESQUERA I 
AQÜICULTURA 

OP 3 3 Q 

Tècniques de pesca. Espècies d'interès pesquer. 
Rendiment sostenible. Ordenació pesquera. 
Tècniques de cultiu. Nutrició. Reproducció. 
Aqüicultura marina a Espanya. 

9829 OCEANOGRAFIA BIOLÒGICA OP 3 3 Q 
Naturalesa de la vida oceànica. Estructura de les 
comunitats. Xarxes tròfiques. Producció primària i 
secundària. Estratègies. Canvis en l'ecosistema. 

9836 
SISTEMES D'INFORMACIÓ 
GEOGRÀFICA EN ECOLOGIA 

OP 1,5 4,5 Q 

Introducció als sistemes d'informació geogràfica: 
estructura fonamental dels sig. Introducció al 
sistema arcview: projectes i documents d'arcview. 
Representació cartogràfica. Extensions.
Introducció al sistema idrisi: l'entorn idrisi. Tipus de 
mapes i de simbologia. Models cartogràfics. 
Àlgebra de mapes. Processament d'imatges. 

9846 MICROBIOLOGIA MARINA OP 3 3 Q 

Tècniques de mostratge i anàlisi en microbiologia 
marina. Diversitat de microorganismes marins. 
Cicles biogeoquímics en ambients marins. 
Sediment i columna d'aigua. Microbiologia de 
l'oceà profund. Microbiologia d'ambients costaners. 

9848 
INTRODUCCIÓ AL DISSENY 
EXPERIMENTAL I L'ANÀLISI 
DE DADES 

OP 3 3 Q 

Introducció als models lineals. Dissenys factorials. 
Altres dissenys. Models de regressió múltiple i 
models mixtos. Introducció als models lineals 
generals: dades amb distribució binomial i 
polinomial. Models log-lineals. Dades amb 
coeficient de variació constant. Models de 
supervivència. Anàlisi de la variància múltiple, 
anàlisi canònica de poblacions i anàlisi 
discriminant. Independència entre conjunts de 
variables. Anàlisi de components principals i 
anàlisi factorial. Anàlisi de correspondències, 
anàlisi de proximitats i altres tècniques de 
classificació. 

9849 
DINÀMICA DE POBLACIONS 
MARINES 

OP 3 3 Q 

La població i la seua evolució en el temps. 
Població i cohort. Distribució del temps de vida. 
Models de creixement. Poblacions sotmeses a 
explotació: fase explotable i explotada. 
Capturabilitat sobre una cohort i sobre la població. 
Mètodes analítics, estoc i reclutament. Models de 
producció. Rendiment màxim sostenible. Taules de 
vida i mortalitat. Models matricials i de 
supervivència. Introducció a la modelització 
espacial i espaciotemporal. 

9851 
INTRODUCCIÓ A LA TEORIA 
DEL CAOS I FRACTALS. 
APLICACIONS BIOLÒGIQUES 

OP 3 3 Q 

Introducció a la teoria de sistemes dinàmics. 
Sensibilitat a les condicions inicials. Els sistemes 
dinàmics caòtics. Rutes del caos. Atractors i 
fractals. Geometria fractal i dimensió fractal. 
Aplicacions biològiques. 

9852 
OCEANOGRAFIA QUÍMICA I 
CONTAMINACIÓ MARINA 

OP 3 3 Q 
Composició química de l'aigua de la mar. Equilibris 
químics. Sistemes redox. Cicles de nutrients. 
Fonts de contaminants. Toxicitat. 

9866 ECOTOXICOLOGIA OP 3 3 Q 

Sistemes marins i salabrosos. Sistemes 
dulçaqüícoles. Plàncton. Tècniques de mostratge. 
Mètodes d'estudi. Poblacions planctòniques. 
Biomassa i diversitat. Plàncton tòxic. Toxines. 
Blooms algals i biogeografia. Epidemiologia. 
Control, monitoratge i gestió. Legislació. 

 

ASSIGNATURES OPTATIVES - ITINERARIS (Cont.) 
ASSIGNATURES OPTATIVES - ITINERARIS (Cont.) 

ITINERARI C: BIOLOGÍA AMBIENTAL 

9813 GEOBOTÀNICA OP 3 3 Q 

La distribució de les plantes: factors. Bioclimatologia. 
Biogeografia. Mètodes d'estudi de la vegetació. 
Fitosociologia. La vegetació del món. Vegetació 
d'espanya. Geobotànica aplicada. 

9817 EDUCACIÓ AMBIENTAL OP 3 3 Q 

Medi ambient natural. L'enfocament ambientalista 
des de l'epistemologia. El binomi conservació - 
utilització. L'educació mediambiental en 
l'ensenyament secundari i no formal. 

9819 PALEONTOLOGIA OP 3 3 Q 
Conceptes generals. Grups fòssils. Paleoecologia. 
Bioestratigrafia. Tafonomia. Icnologia. Conservació 
del patrimoni fòssil. 

9820 HIDROGEOLOGIA OP 3 3 Q 

El cicle hidrològic. Propietats físiques i químiques de 
l'aigua. Aigua superficial. Aigües subterrànies: 
emmagatzematge, exploració i explotació. La 
contaminació de les aigües superficials i 
subterrànies. Aigües termals i mineromedicinals. 

9821 GEOLOGIA AMBIENTAL OP 3 3 Q 

Aspectes geològics del medi ambient. Factors 
biològics i climàtics. Morfologia de regions àrides. 
Mecanismes de processos erosius. Taxes d'erosió i 
tècniques de control. Desertificació. Riscos 
geològics: mapes de riscos. 

9824 ZOOLOGIA DE VERTEBRATS OP 3 3 Q 
Origen i evolució dels vertebrats. Estudi de la seua 
biodiversitat. Biologia i comportament. Relacions 
filogenètiques i biogeogràfiques. 

9826 EVOLUCIÓ I ZOOGEOGRAFIA OP 4 2 Q 

Història i conceptes de l'evolució. Mecanismes de la 
variabilitat biològica. Filogènia i evolució animal. 
Influència de la geografia en l'evolució. Les grans 
biocenosis. 

9830 
AUTOECOLOGIA DE PLANTES 
VASCULARS 

OP 1 5 Q 
Anàlisi de la disponibilitat i l'aprofitament dels 
recursos del medi en plantes vasculars. Condicions 
ecològiques i funcionament de plantes vasculars. 

9831 
ECOTECNOLOGIA I 
ECOAUDITORIES 

OP 2 4 Q 

Aplicació de coneixements ecològics a la resolució 
de problemes ambientals. Disseny de productes i 
processos ecotecnològics. Restauració d'àrees 
degradades. Maneig de poblacions. Reutilització de 
residus i control del cicle de nutrients. Conservació 
de sòls i bioremediació. Les ecoauditories i els sgm 
per a l'empresa. Ecoetiquetatge i certificats 
mediambientals. 

9832 
ECOLOGIA HUMANA I 
ORDENACIÓ DEL TERRITORI 

OP 3 3 Q 

L'home en l'ecosistema. Explotació i successió. El 
compromís explotació -conservació. Tècniques per a 
l'ordenació del territori d'acord amb el medi ambient. 
Capacitat d'acollida. Assignació d'usos al territori. 

9833 
CONSERVACIÓ I 
RESTAURACIÓ D'ESPAIS 
NATURALS 

OP 3 3 Q 

Biodiversitat i conservació d'ecosistemes. Protecció 
d'espais naturals. Bases ecològiques per a la 
selecció, la planificació i la gestió d'espais naturals. 
Usos del sòl i degradació dels ecosistemes. 
Aspectes socioeconòmics i legislatius de la 
restauració. Manipulació de la composició i 
estructura d'ecosistemes. Recuperació
d'ecosistemes. 

9834 
GESTIÓ DE RECURSOS 
BIOLÒGICS 

OP 3 3 Q 
Valoració ecològica dels recursos biològics 
terrestres. Gestió de recursos forestals. Silvicultura. 
Gestió de recursos cinegètics. 

9835 
ECOLOGIA DE VERTEBRATS 
TERRESTRES 

OP 3 3 Q 

Ecologia de vertebrats terrestres: aspectes 
reproductors, tròfics, estadístics vitals. Aplicacions al 
maneig de poblacions, conservació, control, maneig 
de l'hàbitat. 

9840 
ADAPTACIONS 
FISIOLÒGIQUES EN AMBIENTS 
ESPECIALS 

OP 4,5 1,5 Q 
Mecanismes i adaptacions fisiològiques dels animals 
en relació amb el seu medi ambient. Vida animal en 
condicions ambientals extremes. 

ContingutCodi Assignatura Tipus Crèdits 
Teòrics

Crèdits
Pràctics Durada

ContingutCodi Assignatura Tipus Crèdits 
Teòrics

Crèdits
Pràctics Durada

9850 
CONTAMINACIÓ DE L'AIRE I 
L'AIGUA 

OP 3 3 Q 

L'atmosfera. Principals grups de contaminants 
atmosfèrics: fonts d'emissió i destinació, efectes, 
mesurament i control. L'aigua: distribució i cicle. 
Contaminants químics, físics i biològics. Aigües 
residuals. Efectes. Mesura de la contaminació. 
Tractament d'aigües. 

9867 IMPACTE AMBIENTAL OP 3 3 Q 

Principals causes de l'impacte ambiental. 
Valoració ecològica dels efectes causats per les 
pertorbacions tècniques d'estimació de l'impacte 
ambiental. 
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ITINERARI B: BIOLOGÍA MARINA 

9827 BIOLOGIA DEL BENTOS OP 3 3 Q 
Fitobentos i zoobentos. Biologia. Zonació. 
Epibentos i endobentos. Adaptacions. Bentos 
mediterranis. 

9828 
BIOLOGIA PESQUERA I 
AQÜICULTURA 

OP 3 3 Q 

Tècniques de pesca. Espècies d'interès pesquer. 
Rendiment sostenible. Ordenació pesquera. 
Tècniques de cultiu. Nutrició. Reproducció. 
Aqüicultura marina a Espanya. 

9829 OCEANOGRAFIA BIOLÒGICA OP 3 3 Q 
Naturalesa de la vida oceànica. Estructura de les 
comunitats. Xarxes tròfiques. Producció primària i 
secundària. Estratègies. Canvis en l'ecosistema. 

9836 
SISTEMES D'INFORMACIÓ 
GEOGRÀFICA EN ECOLOGIA 

OP 1,5 4,5 Q 

Introducció als sistemes d'informació geogràfica: 
estructura fonamental dels sig. Introducció al 
sistema arcview: projectes i documents d'arcview. 
Representació cartogràfica. Extensions.
Introducció al sistema idrisi: l'entorn idrisi. Tipus de 
mapes i de simbologia. Models cartogràfics. 
Àlgebra de mapes. Processament d'imatges. 

9846 MICROBIOLOGIA MARINA OP 3 3 Q 

Tècniques de mostratge i anàlisi en microbiologia 
marina. Diversitat de microorganismes marins. 
Cicles biogeoquímics en ambients marins. 
Sediment i columna d'aigua. Microbiologia de 
l'oceà profund. Microbiologia d'ambients costaners. 

9848 
INTRODUCCIÓ AL DISSENY 
EXPERIMENTAL I L'ANÀLISI 
DE DADES 

OP 3 3 Q 

Introducció als models lineals. Dissenys factorials. 
Altres dissenys. Models de regressió múltiple i 
models mixtos. Introducció als models lineals 
generals: dades amb distribució binomial i 
polinomial. Models log-lineals. Dades amb 
coeficient de variació constant. Models de 
supervivència. Anàlisi de la variància múltiple, 
anàlisi canònica de poblacions i anàlisi 
discriminant. Independència entre conjunts de 
variables. Anàlisi de components principals i 
anàlisi factorial. Anàlisi de correspondències, 
anàlisi de proximitats i altres tècniques de 
classificació. 

9849 
DINÀMICA DE POBLACIONS 
MARINES 

OP 3 3 Q 

La població i la seua evolució en el temps. 
Població i cohort. Distribució del temps de vida. 
Models de creixement. Poblacions sotmeses a 
explotació: fase explotable i explotada. 
Capturabilitat sobre una cohort i sobre la població. 
Mètodes analítics, estoc i reclutament. Models de 
producció. Rendiment màxim sostenible. Taules de 
vida i mortalitat. Models matricials i de 
supervivència. Introducció a la modelització 
espacial i espaciotemporal. 

9851 
INTRODUCCIÓ A LA TEORIA 
DEL CAOS I FRACTALS. 
APLICACIONS BIOLÒGIQUES 

OP 3 3 Q 

Introducció a la teoria de sistemes dinàmics. 
Sensibilitat a les condicions inicials. Els sistemes 
dinàmics caòtics. Rutes del caos. Atractors i 
fractals. Geometria fractal i dimensió fractal. 
Aplicacions biològiques. 

9852 
OCEANOGRAFIA QUÍMICA I 
CONTAMINACIÓ MARINA 

OP 3 3 Q 
Composició química de l'aigua de la mar. Equilibris 
químics. Sistemes redox. Cicles de nutrients. 
Fonts de contaminants. Toxicitat. 

9866 ECOTOXICOLOGIA OP 3 3 Q 

Sistemes marins i salabrosos. Sistemes 
dulçaqüícoles. Plàncton. Tècniques de mostratge. 
Mètodes d'estudi. Poblacions planctòniques. 
Biomassa i diversitat. Plàncton tòxic. Toxines. 
Blooms algals i biogeografia. Epidemiologia. 
Control, monitoratge i gestió. Legislació. 

 

ASSIGNATURES OPTATIVES - ITINERARIS (Cont.) 
ASSIGNATURES OPTATIVES - ITINERARIS (Cont.) 

ITINERARI C: BIOLOGÍA AMBIENTAL 

9813 GEOBOTÀNICA OP 3 3 Q 

La distribució de les plantes: factors. Bioclimatologia. 
Biogeografia. Mètodes d'estudi de la vegetació. 
Fitosociologia. La vegetació del món. Vegetació 
d'espanya. Geobotànica aplicada. 

9817 EDUCACIÓ AMBIENTAL OP 3 3 Q 

Medi ambient natural. L'enfocament ambientalista 
des de l'epistemologia. El binomi conservació - 
utilització. L'educació mediambiental en 
l'ensenyament secundari i no formal. 

9819 PALEONTOLOGIA OP 3 3 Q 
Conceptes generals. Grups fòssils. Paleoecologia. 
Bioestratigrafia. Tafonomia. Icnologia. Conservació 
del patrimoni fòssil. 

9820 HIDROGEOLOGIA OP 3 3 Q 

El cicle hidrològic. Propietats físiques i químiques de 
l'aigua. Aigua superficial. Aigües subterrànies: 
emmagatzematge, exploració i explotació. La 
contaminació de les aigües superficials i 
subterrànies. Aigües termals i mineromedicinals. 

9821 GEOLOGIA AMBIENTAL OP 3 3 Q 

Aspectes geològics del medi ambient. Factors 
biològics i climàtics. Morfologia de regions àrides. 
Mecanismes de processos erosius. Taxes d'erosió i 
tècniques de control. Desertificació. Riscos 
geològics: mapes de riscos. 

9824 ZOOLOGIA DE VERTEBRATS OP 3 3 Q 
Origen i evolució dels vertebrats. Estudi de la seua 
biodiversitat. Biologia i comportament. Relacions 
filogenètiques i biogeogràfiques. 

9826 EVOLUCIÓ I ZOOGEOGRAFIA OP 4 2 Q 

Història i conceptes de l'evolució. Mecanismes de la 
variabilitat biològica. Filogènia i evolució animal. 
Influència de la geografia en l'evolució. Les grans 
biocenosis. 

9830 
AUTOECOLOGIA DE PLANTES 
VASCULARS 

OP 1 5 Q 
Anàlisi de la disponibilitat i l'aprofitament dels 
recursos del medi en plantes vasculars. Condicions 
ecològiques i funcionament de plantes vasculars. 

9831 
ECOTECNOLOGIA I 
ECOAUDITORIES 

OP 2 4 Q 

Aplicació de coneixements ecològics a la resolució 
de problemes ambientals. Disseny de productes i 
processos ecotecnològics. Restauració d'àrees 
degradades. Maneig de poblacions. Reutilització de 
residus i control del cicle de nutrients. Conservació 
de sòls i bioremediació. Les ecoauditories i els sgm 
per a l'empresa. Ecoetiquetatge i certificats 
mediambientals. 

9832 
ECOLOGIA HUMANA I 
ORDENACIÓ DEL TERRITORI 

OP 3 3 Q 

L'home en l'ecosistema. Explotació i successió. El 
compromís explotació -conservació. Tècniques per a 
l'ordenació del territori d'acord amb el medi ambient. 
Capacitat d'acollida. Assignació d'usos al territori. 

9833 
CONSERVACIÓ I 
RESTAURACIÓ D'ESPAIS 
NATURALS 

OP 3 3 Q 

Biodiversitat i conservació d'ecosistemes. Protecció 
d'espais naturals. Bases ecològiques per a la 
selecció, la planificació i la gestió d'espais naturals. 
Usos del sòl i degradació dels ecosistemes. 
Aspectes socioeconòmics i legislatius de la 
restauració. Manipulació de la composició i 
estructura d'ecosistemes. Recuperació
d'ecosistemes. 

9834 
GESTIÓ DE RECURSOS 
BIOLÒGICS 

OP 3 3 Q 
Valoració ecològica dels recursos biològics 
terrestres. Gestió de recursos forestals. Silvicultura. 
Gestió de recursos cinegètics. 

9835 
ECOLOGIA DE VERTEBRATS 
TERRESTRES 

OP 3 3 Q 

Ecologia de vertebrats terrestres: aspectes 
reproductors, tròfics, estadístics vitals. Aplicacions al 
maneig de poblacions, conservació, control, maneig 
de l'hàbitat. 

9840 
ADAPTACIONS 
FISIOLÒGIQUES EN AMBIENTS 
ESPECIALS 

OP 4,5 1,5 Q 
Mecanismes i adaptacions fisiològiques dels animals 
en relació amb el seu medi ambient. Vida animal en 
condicions ambientals extremes. 
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9850 
CONTAMINACIÓ DE L'AIRE I 
L'AIGUA 

OP 3 3 Q 

L'atmosfera. Principals grups de contaminants 
atmosfèrics: fonts d'emissió i destinació, efectes, 
mesurament i control. L'aigua: distribució i cicle. 
Contaminants químics, físics i biològics. Aigües 
residuals. Efectes. Mesura de la contaminació. 
Tractament d'aigües. 

9867 IMPACTE AMBIENTAL OP 3 3 Q 

Principals causes de l'impacte ambiental. 
Valoració ecològica dels efectes causats per les 
pertorbacions tècniques d'estimació de l'impacte 
ambiental. 
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ASSIGNATURES OPTATIVES - ITINERARIS (Cont.) ASSIGNATURES OPTATIVES - ITINERARIS (Cont.) 

ITINERARI D: BIOSANITÀRIA 

9825 PARASITOLOGIA OP 3 3 Q 

Fonaments i conceptes bàsics en parasitologia 
animal. Adaptacions, cicles de vida i ecologia dels 
paràsits. Relacions paràsit- hoste. Diversitat de la 
fauna parasitària. Biologia i control dels paràsits 
que causen la malaltia. 

9837 FISIOLOGIA HUMANA OP 4,5 1,5 Q 
Estudi de la funció dels òrgans i els sistemes en 
l'humà sa i la seua regulació. Integració i adaptació 
de l'organisme humà al medi. 

9838 FISIOPATOLOGIA OP 4,5 1,5 Q 

Estudi de les alteracions en la funció d'aparells i 
sistemes animals que poden conduir a 
manifestacions fisiopatològiques. Paràmetres 
fisiològics d'interès biosanitari. 

9839 FISIOLOGIA DE L'EXERCICI OP 4 2 Q 

Respostes fisiològiques produïdes per l'activitat 
física. Adaptacions fisiològiques en el busseig, el 
vol i la locomoció terrestre. Efectes de 
l'entrenament. 

9841 
GENÈTICA MOLECULAR 
HUMANA 

OP 3 3 Q 

Herència mendeliana de caràcters normals i 
patològics. Complicacions en els patrons 
d'herència. Organització i expressió del genoma 
humà. Famílies gèniques i dna repetitiu. Mapes 
genètics i físics. Aplicacions del projecte genoma 
humà. Identificació de gens de malaltia. Patologia 
molecular. Mutacions somàtiques i càncer. 

9842 
DIAGNÒSTIC MOLECULAR I 
TERÀPIA GÈNICA 

OP 3 3 Q 

Diagnòstic genètic i diagnòstic clínic. Detecció 
directa i indirecta d'alteracions genètiques. Prova 
d'identitat i proves de parentiu. Escrutini de 
poblacions. Teràpia gènica i altres aproximacions 
terapèutiques relacionades. Tipus de teràpia 
gènica. Teràpia gènica somàtica in vivo i in vitro. 
Tipus de teràpia gènica d'acord amb la 
classificació clínica i/o genètica de les malalties. 
Teràpia gènica en malalties hereditàries 
infeccioses i neoplàsiques. 

9845 MICROBIOLOGIA CLÍNICA OP 4 2 Q 

Els microorganismes i la salut. Processos de 
patogenicitat. Principals bacteris, fongs i virus 
patògens. Teràpia antimicrobiana. Anàlisi 
microbiològica de mostres clíniques. 

9860 IMMUNOPATOLOGIA OP 3 3 Q 

Disregulacions del si. Bases fisiològiques de la 
hipersensibilitat. Malalties autoimmunes. 
Immunodeficiències. Immunooncologia. 
Implicacions del si en la trasplantació d'òrgans. 
Models experimentals animals. 

9862 BIOPATOLOGIA OP 3 3 Q 

Concepte i branques de la patologia animal. 
Patologia cel·lular. Patologia molecular. Categories 
lesionals (necrosi, neoplàsies, degeneracions, 
malformacions, etc.). Etiologia i patogènia de les 
lesions. Patologia ambiental. Patologia 
experimental. 

9863 
MEDICINA TROPICAL I 
PARASITOLOGIA CLÍNICA 

OP 3 3 Q 

Malalties parasitàries. Epidemiologia. Malalties 
causades per protozous, helmints i artròpodes. 
Malalties bacterianes, virals i fúngiques d'alta 
durada. Salut i viatges. Cooperació sanitària 
internacional. Mètodes de laboratori. 

9864 

MÈTODES I TÈCNIQUES EN 
PALEOBIOLOGIA, 
PALEOPATOLOGIA I 
BIOLOGIA FORENSE 

OP 3 3 Q 

Conceptes d'antropologia biològica. Introducció a 
la criminologia, la biologia forense i la tanatologia. 
Introducció a l'arqueologia, la paleobiologia i la 
paleopatologia. Funcionament dels laboratoris de 
biologia forense i paleobiologia. Recollida de 
mostres. Mètodes i tècniques de datació. Mètodes 
i tècniques d'identificació. 

9865 
MÈTODES I TÈCNIQUES EN 
BIOPATOLOGIA CLÍNICA 

OP 3 3 Q 

Introducció a la medicina clínica. Conceptes de 
patologia mèdica i patologia quirúrgica. 
Especialitats mèdiques. Organització d'un 
laboratori clínic. Mètodes i tècniques de laboratori 
en hematologia. Mètodes i tècniques de laboratori 
en endocrinologia i medicina nuclear. Mètodes i 
tècniques de laboratori de citologia clínica. 
Mètodes i tècniques de laboratori en oncologia. 
Mètodes i tècniques en patologia molecular. 

 

ITINERARI E: AGROBIOLOGIA 

9810 
BIOLOGIA I CONTROL DE 
MALES HERBES 

OP 3 3 Q 

Plantes adventícies i invasores del medi natural, 
agrícola i urbà. Botànica, ecologia, fenologia i 
fitosociologia de les comunitats arvenses. 
Competència, alelopaties i banc de llavors. Control 
biològic i integrat de males herbes. Males herbes i 
biodiversitat. 

9811 BOTÀNICA ECONÒMICA OP 3 3 Q 

Plantes amb valor econòmic, agrícoles, forestals i 
ornamentals. Origen i taxonomia de les plantes 
conreades. Agricultura biològica, jardineria 
mediterrània i amb plantes autòctones. Botànica 
legal. Detecció, control i registre de cultivarietats. 

9812 
PROPAGACIÓ D'ESPÈCIES 
VEGETALS 

OP 3 3 Q 

Multiplicació sexual i vegetativa de plantes 
superiors. Processos relacionats amb la 
germinació, l'esqueixat i l'empelt en espècies 
silvestres, agrícoles i forestals de la comunitat 
valenciana. Obtenció, processament i 
emmagatzematge de llavors i propàguls 
comercials. 

9815 

FISIOLOGIA I TECNOLOGIA 
POSTERIOR A LA 
RECOL·LECCIÓ DE FRUITS I 
HORTALISSES 

OP 3 3 Q 

Senescència i maduració. Canvis fisiològics en els 
fruits i les hortalisses  posteriors a la recol·lecció. 
Estratègies de conservació: control de la 
temperatura i l'atmosfera. Qualitat nutritiva i 
organolèptica: control. Biotecnologia de la 
conservació de fruits i hortalisses. 

9816 ECOFISIOLOGIA VEGETAL OP 3 3 Q 

Factors ecològics que influeixen en la fisiologia de 
les plantes en condicions normals i en condicions 
especials. Mecanismes de resistència, tolerància i 
defensa. 

9822 
BIOLOGIA I CONTROL DE 
PLAGUES AGROFORESTALS 

OP 3 3 Q 
Definició i origen de les plagues. Tipus de plagues 
i mètodes de predicció. Mètodes de control. 
Biologia de plagues agrícoles i forestals. 

9823 
ENTOMOLOGIA 
MEDICOVETERINÀRIA 

OP 3 3 Q 

Artròpodes amb importància en la transmissió de 
patògens a l'home i els animals domèstics. 
Biologia i control d'agents productors i 
transmissors de malalties. Entomologia forense. 
Artròpodes relacionats amb l'antropobiocenosi. 

9857 
BIOQUÍMICA I BIOLOGIA 
MOLECULAR DE PLANTES 

OP 4 2 A 

Conversió d'energia lluminosa en energia química. 
Metabolisme del cns. Metabolisme secundari en 
plantes. Genoma vegetal. Característiques i 
manipulació. 

9858 CULTIUS CONTROLATS OP 4 2 Q 

Diagnòstic i control de la fertirrigació. Metodologia 
d'experimentació i anàlisi. Sistemes forçats sota 
coberta. Sistemes de cultiu hidropònic. Fertilització 
amb oligoelements. Cultius biològics. 
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ASSIGNATURES OPTATIVES - ITINERARIS (Cont.) ASSIGNATURES OPTATIVES - ITINERARIS (Cont.) 

ITINERARI D: BIOSANITÀRIA 

9825 PARASITOLOGIA OP 3 3 Q 

Fonaments i conceptes bàsics en parasitologia 
animal. Adaptacions, cicles de vida i ecologia dels 
paràsits. Relacions paràsit- hoste. Diversitat de la 
fauna parasitària. Biologia i control dels paràsits 
que causen la malaltia. 

9837 FISIOLOGIA HUMANA OP 4,5 1,5 Q 
Estudi de la funció dels òrgans i els sistemes en 
l'humà sa i la seua regulació. Integració i adaptació 
de l'organisme humà al medi. 

9838 FISIOPATOLOGIA OP 4,5 1,5 Q 

Estudi de les alteracions en la funció d'aparells i 
sistemes animals que poden conduir a 
manifestacions fisiopatològiques. Paràmetres 
fisiològics d'interès biosanitari. 

9839 FISIOLOGIA DE L'EXERCICI OP 4 2 Q 

Respostes fisiològiques produïdes per l'activitat 
física. Adaptacions fisiològiques en el busseig, el 
vol i la locomoció terrestre. Efectes de 
l'entrenament. 

9841 
GENÈTICA MOLECULAR 
HUMANA 

OP 3 3 Q 

Herència mendeliana de caràcters normals i 
patològics. Complicacions en els patrons 
d'herència. Organització i expressió del genoma 
humà. Famílies gèniques i dna repetitiu. Mapes 
genètics i físics. Aplicacions del projecte genoma 
humà. Identificació de gens de malaltia. Patologia 
molecular. Mutacions somàtiques i càncer. 

9842 
DIAGNÒSTIC MOLECULAR I 
TERÀPIA GÈNICA 

OP 3 3 Q 

Diagnòstic genètic i diagnòstic clínic. Detecció 
directa i indirecta d'alteracions genètiques. Prova 
d'identitat i proves de parentiu. Escrutini de 
poblacions. Teràpia gènica i altres aproximacions 
terapèutiques relacionades. Tipus de teràpia 
gènica. Teràpia gènica somàtica in vivo i in vitro. 
Tipus de teràpia gènica d'acord amb la 
classificació clínica i/o genètica de les malalties. 
Teràpia gènica en malalties hereditàries 
infeccioses i neoplàsiques. 

9845 MICROBIOLOGIA CLÍNICA OP 4 2 Q 

Els microorganismes i la salut. Processos de 
patogenicitat. Principals bacteris, fongs i virus 
patògens. Teràpia antimicrobiana. Anàlisi 
microbiològica de mostres clíniques. 

9860 IMMUNOPATOLOGIA OP 3 3 Q 

Disregulacions del si. Bases fisiològiques de la 
hipersensibilitat. Malalties autoimmunes. 
Immunodeficiències. Immunooncologia. 
Implicacions del si en la trasplantació d'òrgans. 
Models experimentals animals. 

9862 BIOPATOLOGIA OP 3 3 Q 

Concepte i branques de la patologia animal. 
Patologia cel·lular. Patologia molecular. Categories 
lesionals (necrosi, neoplàsies, degeneracions, 
malformacions, etc.). Etiologia i patogènia de les 
lesions. Patologia ambiental. Patologia 
experimental. 

9863 
MEDICINA TROPICAL I 
PARASITOLOGIA CLÍNICA 

OP 3 3 Q 

Malalties parasitàries. Epidemiologia. Malalties 
causades per protozous, helmints i artròpodes. 
Malalties bacterianes, virals i fúngiques d'alta 
durada. Salut i viatges. Cooperació sanitària 
internacional. Mètodes de laboratori. 

9864 

MÈTODES I TÈCNIQUES EN 
PALEOBIOLOGIA, 
PALEOPATOLOGIA I 
BIOLOGIA FORENSE 

OP 3 3 Q 

Conceptes d'antropologia biològica. Introducció a 
la criminologia, la biologia forense i la tanatologia. 
Introducció a l'arqueologia, la paleobiologia i la 
paleopatologia. Funcionament dels laboratoris de 
biologia forense i paleobiologia. Recollida de 
mostres. Mètodes i tècniques de datació. Mètodes 
i tècniques d'identificació. 

9865 
MÈTODES I TÈCNIQUES EN 
BIOPATOLOGIA CLÍNICA 

OP 3 3 Q 

Introducció a la medicina clínica. Conceptes de 
patologia mèdica i patologia quirúrgica. 
Especialitats mèdiques. Organització d'un 
laboratori clínic. Mètodes i tècniques de laboratori 
en hematologia. Mètodes i tècniques de laboratori 
en endocrinologia i medicina nuclear. Mètodes i 
tècniques de laboratori de citologia clínica. 
Mètodes i tècniques de laboratori en oncologia. 
Mètodes i tècniques en patologia molecular. 

 

ITINERARI E: AGROBIOLOGIA 

9810 
BIOLOGIA I CONTROL DE 
MALES HERBES 

OP 3 3 Q 

Plantes adventícies i invasores del medi natural, 
agrícola i urbà. Botànica, ecologia, fenologia i 
fitosociologia de les comunitats arvenses. 
Competència, alelopaties i banc de llavors. Control 
biològic i integrat de males herbes. Males herbes i 
biodiversitat. 

9811 BOTÀNICA ECONÒMICA OP 3 3 Q 

Plantes amb valor econòmic, agrícoles, forestals i 
ornamentals. Origen i taxonomia de les plantes 
conreades. Agricultura biològica, jardineria 
mediterrània i amb plantes autòctones. Botànica 
legal. Detecció, control i registre de cultivarietats. 

9812 
PROPAGACIÓ D'ESPÈCIES 
VEGETALS 

OP 3 3 Q 

Multiplicació sexual i vegetativa de plantes 
superiors. Processos relacionats amb la 
germinació, l'esqueixat i l'empelt en espècies 
silvestres, agrícoles i forestals de la comunitat 
valenciana. Obtenció, processament i 
emmagatzematge de llavors i propàguls 
comercials. 

9815 

FISIOLOGIA I TECNOLOGIA 
POSTERIOR A LA 
RECOL·LECCIÓ DE FRUITS I 
HORTALISSES 

OP 3 3 Q 

Senescència i maduració. Canvis fisiològics en els 
fruits i les hortalisses  posteriors a la recol·lecció. 
Estratègies de conservació: control de la 
temperatura i l'atmosfera. Qualitat nutritiva i 
organolèptica: control. Biotecnologia de la 
conservació de fruits i hortalisses. 

9816 ECOFISIOLOGIA VEGETAL OP 3 3 Q 

Factors ecològics que influeixen en la fisiologia de 
les plantes en condicions normals i en condicions 
especials. Mecanismes de resistència, tolerància i 
defensa. 

9822 
BIOLOGIA I CONTROL DE 
PLAGUES AGROFORESTALS 

OP 3 3 Q 
Definició i origen de les plagues. Tipus de plagues 
i mètodes de predicció. Mètodes de control. 
Biologia de plagues agrícoles i forestals. 

9823 
ENTOMOLOGIA 
MEDICOVETERINÀRIA 

OP 3 3 Q 

Artròpodes amb importància en la transmissió de 
patògens a l'home i els animals domèstics. 
Biologia i control d'agents productors i 
transmissors de malalties. Entomologia forense. 
Artròpodes relacionats amb l'antropobiocenosi. 

9857 
BIOQUÍMICA I BIOLOGIA 
MOLECULAR DE PLANTES 

OP 4 2 A 

Conversió d'energia lluminosa en energia química. 
Metabolisme del cns. Metabolisme secundari en 
plantes. Genoma vegetal. Característiques i 
manipulació. 

9858 CULTIUS CONTROLATS OP 4 2 Q 

Diagnòstic i control de la fertirrigació. Metodologia 
d'experimentació i anàlisi. Sistemes forçats sota 
coberta. Sistemes de cultiu hidropònic. Fertilització 
amb oligoelements. Cultius biològics. 
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CRÈDITS PER EQUIVALÈNCIES: 
S'atorguen, per equivalència, crèdits a: 
· Pràctiques en empreses, institucions públiques o privades, etc.: Els alumnes podran obtenir crèdits de lliure elecció i/o optatius mitjançant 
pràctiques realitzades en empreses, institucions públiques o privades. L'equivalència serà de 30 hores de pràctica per crèdit, amb un màxim de 6 
crèdits. 
Treballs acadèmicament dirigits i integrats en el pla d'estudis: Els alumnes podran obtindre crèdits de lliure elecció per la realització de treballs 
acadèmicament dirigits i integrats en el pla d'estudis. L'equivalència serà de 30 hores per crèdit, amb un màxim de 6 crèdits.
· Estudis realitzats en el marc de convenis internacionals subscrits per la universitat: Els alumnes que cursen estudis similars en Universitats 
estrangeres amb les quals existeix conveni subscrit per la Universitat d'Alacant podran acreditar per les assignatures cursades en les mateixes fins 
un màxim de 84 crèdits. Aquests crèdits el seran en concepte d'assignatures optatives i/o de lliure elecció. 
No obstant, una part dels crèdits que se'ls reconega pels estudis realitzats en l'estranger podran correspondre a assignatures troncals i/o 
obligatòries del pla d'estudis, sempre que el departament de la Facultat/Escola Universitària que tinga al seu càrrec aquest docència ho acorde de 
forma expressa mitjançant expedient de convalidació o d'adaptació d'assignatures.
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Materials, tutories i debats on-line / Sessions docents / Autoavaluació on-
line / Noves tecnologies aplicades a l'ensenyament-aprenentatge / 
Biblioteques especialitzades / Sales d'estudi 24 hores / Préstec, reserves 
d'ordinadors i de sales on-line / Processos d'adaptació als criteris de l’Espai 
Europeu d'Educació Superior: titulacions, continguts, metodologies 
ensenyament-aprenentatge… 

Ordinadors de lliure accés / Xarxa Sense fil / Correu electrònic personal / 
Espai web propi per a publicar / Avantatges en adquisició de portàtils / 
Impressió remota de documents / Promoció de l'ús de programari lliure 
(COPLA)

OIA (Oficina d'Informació a l'Alumnat) / CSE (Centre de Suport a l'Estudiant) 
/ Secretaries dels Centres / Agendes / Guia de l'Alumne / Sessions d'acollida 
per a alumnes de nou ingrés / Programa d'Acció Tutorial 

Pràctiques curriculars i extracurriculares / Borsa d'ocupació / Gabinet 
d'Iniciatives per a l'Ocupació (GIPO) / Formació i orientació laboral / Centre 
de creació d'empreses / Observatori d'ocupació / Pràctiques per a estudiantes 
i titulats en empreses d'Europa (programa AITANA) 

Idiomes (anglès, francès, alemany, italià, xinès, japonès...) / Períodes 
d'estudis en l'estranger (Sócrates-Erasmus) / Estades lingüístiques a l'estiu / 
Estudis en altres universitats espanyoles (Sicue-Sèneca) / Cooperació al 
Desenvolupament 

Tallers i cursos / Activitats culturals: concerts, teatre, música, dansa, 
exposicions... / MUA (Museu Universitari) / Teatre i grups teatrals / Grups 
musicals (Orquestra Filharmònica, Coral) / Voluntariat cultural 

Pràctica lliure / Lligues internes / Lligues federades / Campionats Autonòmic i 
Nacional / Múltiples modalitats esportives / Instal·lacions ampliades 

Col·legi Major / Residències Universitàries / Habitatges per a llogar i 
compartir / Cafeteries i menjadors amb preus especials / Transport 
Universitari
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ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D’EMPRESES
ARQUITECTE
ARQUITECTE TÈCNIC
BIOLOGIA
CIÈNCIES DE L'ACTIVITAT FÍSICA I DE L'ESPORT (2n cicle)
CIÈNCIES DEL MAR (2n cicle)
CIÈNCIES DEL TREBALL (2n cicle)
CIÈNCIES EMPRESARIALS
CRIMINOLOGIA (2n cicle)
DRET
ECONOMIA
INFERMERIA
FILOLOGIA ÀRAB
FILOLOGIA CATALANA
FILOLOGIA FRANCESA
FILOLOGIA HISPÀNICA
FILOLOGIA ANGLESA
GEOGRAFIA
GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
HISTÒRIA
HUMANITATS
ENGINYER DE CAMINS, CANALS I PORTS (2n cicle)
ENGINYER EN INFORMÀTICA
ENGINYER GEÒLEG
ENGINYER QUÍMIC
ENGINYER TÈCNIC D'OBRES PÚBLIQUES
ENG. TÈC. TELECOMUNICACIONS: ESPECIALITAT SO I IMATGE
ENG. TÈCNIC EN INFORMÀTICA DE GESTIÓ
ENG. TÈCNIC EN INFORMÀTICA DE SISTEMES
MESTRE: ESPECIALITAT EN EDUCACIÓ FÍSICA
MESTRE: ESPECIALITAT EN EDUCACIÓ INFANTIL
MESTRE: ESPECIALITAT EN EDUCACIÓ MUSICAL
MESTRE: ESPECIALITAT EN EDUCACIÓ PRIMÀRIA
MESTRE: ESPECIALITAT EN LLENGUA ESTRANGERA
MATEMÀTIQUES
NUTRICIÓ HUMANA I DIETÈTICA
ÒPTICA I OPTOMETRIA
PSICOPEDAGOGIA (2n cicle)
PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES
QUÍMICA
RELACIONS LABORALS
SOCIOLOGIA
TREBALL SOCIAL
TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ
TURISME
DRET+ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES (DOBLE TITULACIÓ)

DETECTIU PRIVAT
ESTUDIS IMMOBILIARIS
SEGURETAT PÚBLICA




