
Universitat de les
Illes Balears
Guia docent

Any acadèmic 2012-13
Assignatura 10105 - Fenòmens no lineals en

biologia
Grup Grup 1, 1S
Guia docent A
Idioma Català

1 / 4

Data de publicació: 05/06/2012
Abans d'imprimir aquest document, pensau bé si és necessari fer-ho. El medi ambient és cosa de tothom.
©2013 Universitat de les Illes Balears. Cra. de Valldemossa, km 7.5. Palma (Illes Balears). Tel: (+34) 971 173 000. E-07122. CIF: Q0718001A

Identificació de l'assignatura

Assignatura 10105 - Fenòmens no lineals en biologia
Crèdits 1.2 presencials (30 hores) 3.8 no presencials (95 hores) 5 totals (125 hores).
Grup Grup 1, 1S
Període d'impartició Primer semestre
Idioma d'impartició Anglès

Professors

Horari d'atenció alumnat
Professors

Hora d'inici Hora de fi Dia Data d'inici Data de fi Despatx

Cristóbal López Sánchez No hi ha sessions definides

Claudio Rubén Mirasso Santos
claudio.mirasso@uib.es

No hi ha sessions definides

Tomás Miguel Sintes Olives
tomas.sintes@uib.es

12:00h 13:00h Dilluns 24/09/2012 21/09/2013 207 Edifici
Instituts

Universitaris
Raúl Toral Garcés
rtg803@uib.es

No hi ha sessions definides

Titulacions on s'imparteix l'assignatura

Titulació Caràcter Curs Estudis

Màster Universitari de Física Postgrau Postgrau

Contextualització

Assignatura del màster de física pertanyent al mòdul de física estadística y no lineal

Requisits

El perfil més apropiat per cursar el màster en Física és el de llicenciat en Ciències en alguna de les
llicenciatures actuals, graduat en alguna branca de Ciències amb 240 ECTS, enginyer o arquitecte. No obstant
això, de conformitat amb l'article 16 i disposició addicional quarta del RD 1393/2007, de 29 d'octubre, també
hi poden accedir els enginyers i arquitectes tècnics, els diplomats actuals i els graduats amb 180 ECTS. En
aquest cas, els perfils més adequats són els procedents de branques tècniques.

Competències
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L'assignatura comprén tant competències específiques com genèriques:

Específiques
1. Específiques: 1. Membranas cel·lulars. Estudi de la seva estructura i funció. 2. Transport a través de

membranes. 3. Descripció de l'activitat neuronal i models de neurones. 4. Aparició de oscil·lacions
i excitabilitat en biologia. 5. Análisi de l'efecte del renou en sistemes biològics 6. Estudi de xarxes
d'unitats excitables i neurones.

Genèriques
1. Genériques: 7. Comprensió i expressió de significats en llenguatge físic, matemàtic i programació. 8.

Aplicar coneixements teòrics i pràctics per a la resolució de problemes. 9. Aplicació de tecnologies
informàtiques. 10. Iniciació a la investigació pròpia del camp. 11. Coneixement de tècniques de
redacció i presentació en públic del treball personal i d'investigació. 12. Dinámica de poblaciones
interactivas.

Continguts

Continguts temàtics
Programa de l'assignatura. Temari

- Membranas celulares, estructura y función:
Composición de las membranas biológicas. Lípidos y proteínas. Interacción lípido-proteica.
Permeabilidad selectiva y potencial de membrana.
Estructura de los canales iónicos. Canales de Na y K y canales de proteínas.
Fenómenos de transporte. Poros y excitabilidad de los canales iónicos.
- Actividad neuronal y modelos de interacción de neuronas:
Codificación neuronal. Propiedades de las neuronas. Trenes de pulsos y ritmo de respuesta.
Modelos de Neuronas: Eq. de Fitzhugh-Nagumo. Modelo "Integrated and fire".
Análisis de puntos fijos y ciclos límites. Oscilaciones sub-umbrales.
Redes funcionales cerebrales.
Modelos de redes con unidades excitables y/o oscilatorias y neuronas.
-Oscilaciones y excitabilidad en biología:
Excitabilidad en membranas biológicas y tejidos nerviosos.
Modelos cualitativos de las oscilaciones biológicas. Sincronización de osciladores biológicos
y caos.

- Modelos de poblaciones interactivas
i) Modelos predador-presa: Lotka-Volterra clásico; modelos realistas de predador-presa.
ii) Interacciones competitivas.
iii) Mutualismo.
iv) Modelos con más de dos especies.
- Efectos del ruido en sistemas biológicos. Ecuaciones maestras para reacciones químicas y
procesos biológicos.

Metodologia docent



Universitat de les
Illes Balears
Guia docent

Any acadèmic 2012-13
Assignatura 10105 - Fenòmens no lineals en

biologia
Grup Grup 1, 1S
Guia docent A
Idioma Català

3 / 4

Data de publicació: 05/06/2012
Abans d'imprimir aquest document, pensau bé si és necessari fer-ho. El medi ambient és cosa de tothom.
©2013 Universitat de les Illes Balears. Cra. de Valldemossa, km 7.5. Palma (Illes Balears). Tel: (+34) 971 173 000. E-07122. CIF: Q0718001A

Activitats de treball presencial

Modalitat Nom Tip. agr. Descripció

Classes teòriques Classes teòriques Grup gran (G) Classes magistrals amb ajuda de transparències

Classes pràctiques Classes de
problemes

Grup gran (G) Resolució per part del professor de problemes tipus seleccionats

Activitats de treball no presencial

Modalitat Nom Descripció

Estudi i treball
autònom individual

Comprensió dels
conceptes teòrics

Domini de les tècniques teòriques explicades a classe

Estudi i treball
autònom individual

Presentació treball final Realització i presentació d'un treball ampli que agrupi diversos temes tractats durant el
curs.

Estudi i treball
autònom individual

Resolució de problemes i
exercicis

Resolució dels problemes i exercicis assignats a cada un dels alumnes

Riscs específics i mesures de protecció
Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut de
l'alumnat i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Estimació del volum de treball

Modalitat Nom Hores ECTS %

Activitats de treball presencial 30 1.2 24
Classes teòriques Classes teòriques 25 1 20
Classes pràctiques Classes de problemes 5 0.2 4

Activitats de treball no presencial 95 3.8 76
Estudi i treball autònom individual Comprensió dels conceptes teòrics 30 1.2 24
Estudi i treball autònom individual Presentació treball final 25 1 20
Estudi i treball autònom individual Resolució de problemes i exercicis 40 1.6 32

Total 125 5 100
A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació
contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants
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si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la
plataforma Campus Extens.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

Presentació treball final

Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Informes o memòries de pràctiques (No recuperable)
Descripció Realització i presentació d'un treball ampli que agrupi diversos temes tractats durant el curs.
Criteris d'avaluació Correcció i qualitat dels treballs presentats

Percentatge de la qualificació final: 50% per l'itinerari A

Resolució de problemes i exercicis

Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Treballs i projectes (Recuperable)
Descripció Resolució dels problemes i exercicis assignats a cada un dels alumnes
Criteris d'avaluació Correcció i qualitat dels treballs presentats

Percentatge de la qualificació final: 50% per l'itinerari A

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Bibliografia bàsica

Material disponible a la WEB i fotocòpias subministrades pel professorat.

Bibliografia complementària

1. Biomembranes, molecular structure and function. Robert B. Gennis. Springer, 1989.
2. Ionic channels of excitable membranes. B. Hille,. Sinauer Ass. Inc. Massachussetts, 1992.
3. Energy transduction in biological membranes. W. Cramer, D. Knaff, Springer, 1998.
4. Neurons and networks: an introduction to neuroscience. John E. Dowling. Cambridge, London: Belknap
Press of Harvard University Press, 1992.
5. Theoretical Neuroscience, P. Dayan and L. F. Abbott, MIT Press, 2001.
6. Mathematical Biology, James D. Murray, Springer, 3ed. 2002.
7. M. Kot, Elements of Mathematical Ecology, Cambridge University Press, 2001

Altres recursos


