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dels resultats obtinguts. 
• Entendre els processos d'integraci6 funcional en els organismes sabre la base del coneixement de

l'estructura subcel-lular i els tipus cel-lulars que constitueixen els essers vius.
• ldentificar i reconeixer els diferents nivells d'organitzaci6 dels essers vius i de la diversitat biologica.

Basiques 

• Saber aplicar els coneixements a la feina i en la vocaci6 d'una manera professional i posseir les
competencies que se solen demostrar mitjanc;ant l'elaboraci6 i defensa d'arguments i la resoluci6 de

problemes en l'area d'estudi propia.

CONTINGUTS: 

1 . Evoluci6 i filogenia de les plantes. 

2. Les algues.

3. Els briofits.

4. Els pteridofits.

5. Els espermatofits. Gimnospermes. Angiospermes.

6. lntroducci6 a l'estudi de les comunitats vegetals (Geobotanica).

AVALUACIO: 

En l'avaluaci6 es contemplara haver adquirit les competencies i els resultats d'aprenentatge. 

Es basara en un seguiment continu del treball de l'estudiant al llarg del curs. S'avaluara l'assistencia activa a 
l'aula, la realitzaci6 de proves escrites sabre els continguts teorics, la realitzaci6 de proves sabre les 
practiques i la preparaci6 d'un herbari. 

La nota final de l'assignatura sera una mitjana ponderada de l'avaluaci6 de les seg0ents activitats: 

• Proves escrites de teoria (60% de la nota final). Els parcials son recuperables de forma independent.
0 Activitat 1. Parcial 1 (T1): Ternes 1 i 2 (18%). Nata mfnima de l'activitat: 4,5 
0 Activitat 2. Parcial 2 (T2): Ternes 3 i 4 (17%). Nata mfnima de l'activitat: 4,5 
0 Activitat 3. Parcial 3 (T3): Ternes 5 i 6 (25%). Nata mfnima de l'activitat: 4,5 

• Proves de practiques (40% de la nota final). Els parcials son recuperables de forma independent.
0 Activitat 4. Parcial de practiques 1 (P1 ): Practiques de laboratori (20%). Nata mfnima de l'activitat: 

4,5. Recuperable. 
0 Activitat 5. Parcial de practiques 2 (P2): Sortides de camp (20%). Nata mfnima de l'activitat: 

4,5. Recuperable. 

L'assistencia a les practiques, tant del laboratori com de camp, es obligatoria. 

Criteris generals d'avaluaci6 de la Facultat 

• La tinenc;a de telefons mobils o similars (smartphones, tauletes, etc.) durant la realitzaci6 de les proves
comporta un zero en la prova.

• La no compareixenc;a o no presentaci6 dins els terminis establerts d'alguna de les activitats d'avaluaci6
atorga una nota de zero a la mateixa. Aquesta qualificaci6 es tindra en compte en el moment de
calcular la nota final de l'assignatura.

• S'obtindra la nota de l'assignatura ponderant, amb els percentatges respectius, les mitjanes
aritmetiques de les diferents proves d'avaluaci6.

• L'estudiant tindra l'opci6 de tornar-se a examinar de les proves recuperables suspeses. Les proves de
recuperaci6 es faran durant les ultimes setmanes del semestre destinades a aquesta funci6, i no es
podra recuperar mes del 50% de l'assignatura.
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Biologia de Poblacions 

Tipologia: Obligatoria (OB) 

Credits: 3,0 

Llengua d'impartici6: Catala 

PROFESSORAT 

• Albert Palau Vilar
• Llufs Benejam Vidal

OBJECTIUS: 

Els objectius d'aquesta assignatura s6n: 

• Coneixer com estudiar les poblacions i aprofundir en el coneixement de les dinamiques poblacionals i
els principals para.metres que les fonamenten.

• Saber modelitzar i predir tendencies poblacionals.
• Aplicar els coneixements de la biologia de les poblacions en la conservaci6 de la biodiversitat.

RESULTATS D'APRENENTATGE: 

• RA1. Aprofundeix en l'estudi de l'ecologia de poblacions i coneix models de dinamica poblacional.
• RA2. Coneix i sap aplicar diferents tecniques d'estudi i avaluaci6 de les poblacions i sap aplicar-ho en

examples concrets.
• RA3. Es capac; de buscar i analitzar informaci6 cientffica per completar els continguts de l'assignatura.
• RA4. Mostra una actitud de motivaci6 i compromfs per la millora personal i professional.

COMPETENCIES 

Especlfiques 

• Aplicar les metodologies i tecniques de mostreig i analisi idonies per a l'obtenci6 d'informaci6 del medi
natural.

• Catalogar, conservar i gestionar poblacions i ecosistemes, aixf com els recurses biologics naturals
d'acord amb les directrius i normatives de caracter internacional.

• Mostrar un coneixement avanc;at en el funcionament i diversitat dels ecosistemes dinamica,
interaccions entre especies, fluxos d'energia i cicles biogeoqufmics necessaris per a l'estudi i la
preservaci6 del medi natural.

Basiques 

• Saber aplicar els coneixements a la feina i en la vocaci6 d'una manera professional i posseir les
competencies que se solen demostrar mitjanc;ant l'elaboraci6 i defensa d'arguments i la resoluci6 de
problemes en l'area d'estudi propia.
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• Tenir la capacitat de recollir i interpretar dades rellevants (normalment dins de l'area d'estudi propia) per
emetre judicis que incloguin una reflexi6 sabre temes importants de caracter social, cientffic o etic.

Transversals 

• Esdevenir l'actor principal del propi proces formatiu amb l'objectiu d'aconseguir una millora personal i
professional i d'adquirir una formaci6 integral que permeti aprendre i conviure en un context respectu6s
amb la diversitat ling Of stica, amb realitats socials, culturals, de genere i economiques diverses.

CONTINGUTS: 

1. lntroducci6. Caracterfstiques: grandaria poblacional, distribuci6 espacial i processes demografics.
2. Censos.
3. Index d'abundancia.
4. Estimaci6 d'abundancia a partir de captures successives.
5. Estimaci6 d'abundancia a partir de marcatge recaptura.
6. Dina.mica poblacional. Tipus de creixement. Taules de vida. Cicles vitals.
7. Metapoblacions.

AVALUACIO: 

L'avaluaci6 es basara en un seguiment continu del treball academic de l'estudiant al llarg del curs. La nota 
final (NF) de l'assignatura sera una mitjana ponderada de l'avaluaci6 de les activitats de l'estudiant amb els 
pesos seguents: 

• Treball de camp, analisi de dades i informe d'un estudi sabre avaluaci6 de l'estat de conservaci6 d'una 
poblaci6 (30% de la NF) - No recuperable.

• Examen de conceptes a mig curs (35% de la NF) - Nata minima de l'activitat: 5 - Parcial recuperable de 
forma independent.

• Examen de conceptes a final de curs (35% de la NF) - Nata mfnima de l'activitat: 5 - Parcial recuperable 
de forma independent.

Cal treure almenys una nota de 5 en cada un dels dos parcials per aprovar i fer mitjana. La participaci6 a les 
sortides a camp s6n obligatories per aprovar l'assignatura. 

Criteris generals d'avaluaci6 de la Facultat 

• La tinenca de telefons mobils o similars (smartphones, tauletes, etc.) durant la realitzaci6 de les proves
comporta un zero en la prova.

• La no compareixenca o no presentaci6 dins els terminis establerts d'alguna de les activitats d'avaluaci6
comporta una nota de zero d'aquesta activitat. Aquesta qualificaci6 es tindra en compte en el moment
de calcular la nota final de l'assignatura.

• S'obtindra la nota de l'assignatura ponderant, amb els percentatges respectius, les mitjanes
aritmetiques de les diferents activitats.

• L'estudiant tindra l'opci6 de tornar-se a examinar de les proves recuperables suspeses. Les proves de
recuperaci6 es faran durant les ultimes setmanes del semestre destinades a aquesta funci6, i no es
podra recuperar mes del 50% de l'assignatura.

• Si es renuncia a accedir a la prova de recuperaci6 es mantindra la nota assolida en primera instancia.
• En les activitats no recuperables no s'exigeixen notes mfnimes per poder calcular la nota final de

l'assignatura.
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