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Identificació de l'assignatura

Assignatura 21046 - Biofísica
Crèdits 2.4 presencials (60 hores) 3.6 no presencials (90 hores) 6 totals (150 hores).
Grup Grup 1, 1S, GFIS(Campus Extens)
Període d'impartició Primer semestre
Idioma d'impartició Català

Professors

Horari d'atenció alumnat
Professors

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

Joan Cuxart Rodamilans
joan.cuxart@uib.cat

14:30h 15:30h Dimecres 20/03/2014 06/06/2014 Mateu
Orfila F304

Claudio Rubén Mirasso Santos
claudio.mirasso@uib.es

No hi ha sessions definides

Titulacions on s'imparteix l'assignatura

Titulació Caràcter Curs Estudis

Grau de Física Optativa Tercer curs Grau

Contextualització

Aquesta assignatura té per objectiu l'estudi dels fenòmens biològics des d'un punt de vista físic, això és,
quantitativament a partir de les lleis de la Física i les equacions matemàtiques necessàries per a descriure'ls.
Això abasta des de les unitats bàsiques de la biologia, com les macromolècules, les cel·lules i els organs dels
éssers vius, fins a l'organització de sistemes biològics formats per múltiples individus, passant per l'estudi
de la biomecànica i l'energètica de plantes i animals, el funcionament del cervell humà il'ecologia. Per això
caldrà tenir una bona comprensió dels fonaments de la física, especialment de la termodinàmica, la mecànica
i l'electromagnetisme, així com els mètodes matemàtics i computacionals necessaris per a abordar cada
problema amb garanties.

Requisits
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En ser una assignatura optativa de Física de 3er i 4rt cursos, s'assumeix que els alumnes arriben havent fet ja
les assignatures necessàries per a una bona comprensió del temari, essencialment mecànica, termodinàmica i
electromagnetisme, i amb el domini mínim de les eines necessàries, tant matemàtiques com computacionals.

Competències

Es treballarà un conjunt de competències genèriques, que es descriuen a sota, mitjançant els treballs i
informes a lliurar, les preguntes a resoldre a classe i les exposicions orals, que fan èmfasi en la capacitat
de l'alumne d'emprendre recerca de bibliografia autònomament, sintetitzar les seves conclusions de forma
clara i concisa, utilitzant el conjunt de coneixements i tècniques al seu abast. D'altra banda, les competències
específiques s'orienten a aconseguir un coneixement suficient del funcionament dels sistemes biològics i
establir ponts efectius entre aquestes dues disciplines fonamentals de la ciència.

Específiques
1. Coneixer el funcionament dels processos biològics a microscala, des de les molècules a la cèl·lula, i els

intercanvis de massa i energia a aquesta escala.
2. Aplicar els conceptes essencials de la mecànica, la termodinàmica i l'electromagnetisme als éssers vius i

a les parts de les que estan composats (òrgans i mecanismes sensorials).
3. Entendre el funcionament del cervell i del sistema nerviós humà tal com es comprèn avui en dia.
4. Poder descriure el funcionament de sistemes biològics complexos fent ús de les eines matemàtiques i

computacionals adients.

Genèriques
1. Demostrar posseir i comprendre coneixements en l'àrea de la Física que parteix de la base de l'educació

secundaria general, a un nivel que, tot i recolzar-se en llibres de text avançats, inclou també alguns
aspectes que impliquen coneixements procedents de la vanguàrdia de la Física (B1).

2. Poder transmetre informació, idees, problemes i solucions de l'àmbit de la Física a un públic
especialitzat o no especialitzat (B4).

3. Capacitat de treball en equip (T2).
4. Ser capaç d'avaluar clarament els ordres de magnitud, de desenvolupar una percepcio clara de les

situacions que són físicament diferents, però que mostren analogies, permetent l'ús de solucions
conegudes a nous problemes (E1).

5. Saber descriure el món físic fent servir les matemàtiques, entendre i saber usar els models matemàtics i
les aproximacions (E4).

6. Saber comparar críticament els resultats d'un càlcul basat en un model física amb els d'experiments o
observacions (E5).

7. Tenir la capacitat d'usar llibres de text i articles de Física, cercar informació en bases de dades i internet,
iniciar investigacions independients i interactuar amb col·legues per aconseguir informació rellevant
(E7).

8. Tenir la capacitat d'assimilar explicacions, llegir i entendre textos científics, i saber resumir i presentar
la informació d'una manera concisa i clara (E8).

9. Desenvolupar l'habilitat de treballar independientement, usar la seva iniciativa i organitzar-se per
complir els terminis de lliurament. Obtenir experiència en el treball en grup i ser capaç d'interaccionar
constructivament (E11).
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10.Saber escriure programes amb un llenguatge de programació científic, utilizar programes de càlcul
simbòlic i usar programes per a l'anàlisi de dades i la presentació d'informes (E12).

Continguts

Continguts temàtics
Bloc 1. Processos biofísics fonamentals

1.1. Termodinàmica de processos irreversibles
1.2. Processos de transport. Fluids
1.3. Membranes. Bioelectricitat
1.4. Molècules i macromolècules

Bloc 2. Mecànica i energètica dels animals
2.1. Metabolisme. Balanços d'energia i matèria
2.2. Biomecànica. Modes de moviment
2.3. Sistemes cardiovascular i respiratori
2.4. Sistema digestiu i transport de nutrients
2.5. Sistemes sensorials

Bloc 3. Biofísica dels sistemes vegetals
3.1. Fotosíntesi i respiració
3.2. Fluids i transport de nutrients
3.3. Sentits sensorials en plantes
3.4. Física del sistema sòl-vegetació
3.5. Balanços d'energia i matèria amb l'entorn
3.6. Patrons i complexitat en sistemes vegetals
3.7. El rol de la vegetació en el sistema climàtic

Bloc 4. Cervell i neurones
4.1. Fisiologia de la membrana neuronal
4.2. Potencial d'acció i corrents iònics
4.3. Experiment de Hodgkin-Huxley
4.4. Neurones excitatòries i inhibitòries
4.5. Models de neurones: Dinàmica

Bloc 5. Sistemes de neurones
5.1. La sinapsi
5.2. Neurotransmissors i receptors
5.3. Plasticitat neuronal
5.4. Codificació temporal i per freqüència
5.5. Dinàmica de poblacions de neurones

Bloc 6. Dinàmica de poblacions i modelat ecològic
6.1. Models predador-presa: Lotka-Volterra clàssic
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6.2. Models realistes de predador-presa
6.3. Interaccions competitives
6.4. Mutualisme
6.5. Models amb més de dues espècies

Metodologia docent

Activitats de treball presencial

Modalitat Nom Tip. agr. Descripció

Classes teòriques Teoria Grup gran (G) Les classes presencials, de dues hores lectives, constaran d'una part
d'explicació magistral, d'uns 70 minuts de durada, i d'una part pràctica de
30 minuts en la que els alumnes posaran en joc els coneixements adquirits
mitjançant activitats aplicades, que podran ser usades com a mètode
d'avaluació. En la part teòrica, objecte d'aquest apartat, la interacció
professor-alumnat se centrarà en el debat i la discussió dels conceptes.

Seminaris i tallers Presentació
informes

Grup mitjà (M) Al final de cada bloc, els alumnes realitzaran un informe sobre un tema
del seu interès dins el bloc, que eventualment inclogui deducció físico-
matemàtica i/o programació, que exposaran breument a classe (20 minuts)
per a discussió immediatament posterior amb el grup.

Classes pràctiques Exercicis a classe Grup gran (G) En cada classe de dues hores lectives, es reservaran 30 minuts a la
realització d'exercicis aplicats sobre el temari donat a la classe o a les
classes anteriors, en forma de problemes o proves de resposta breu.

Activitats de treball no presencial

Modalitat Nom Descripció

Estudi i treball
autònom individual

Preparació teòrica El temari donat en una sessió serà avaluat a la part pràctica de la sessió següent. L'alumne
haurà de preparar-se per aquestes proves de manera continuada durant el període de
impartició de l'assignatura.

Estudi i treball
autònom en grup

Informes per bloc Al final de cada bloc s'haurà de fer una pràctica en grup que serà presentada a classe al
professor i companys de curs.
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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 60 2.4 40
Classes teòriques Teoria 36 1.44 24
Seminaris i tallers Presentació informes 3 0.12 2
Classes pràctiques Exercicis a classe 21 0.84 14

Activitats de treball no presencial 90 3.6 60
Estudi i treball autònom individual Preparació teòrica 45 1.8 30
Estudi i treball autònom en grup Informes per bloc 45 1.8 30

Total 150 6 100
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
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

Teoria

Modalitat Classes teòriques
Tècnica Proves d'execució de tasques reals o simulades (No recuperable)
Descripció Les classes presencials, de dues hores lectives, constaran d'una part d'explicació magistral, d'uns 70

minuts de durada, i d'una part pràctica de 30 minuts en la que els alumnes posaran en joc els coneixements
adquirits mitjançant activitats aplicades, que podran ser usades com a mètode d'avaluació. En la part
teòrica, objecte d'aquest apartat, la interacció professor-alumnat se centrarà en el debat i la discussió dels
conceptes.

Criteris d'avaluació Durant les classes teòriques, s'obriran debats i temes de discussió que estimularan la participació de l'alumnat.
Aquest participació serà subjecte d'avaluació no recuperable. Les competències genèriques B1, E1, E4, E5 i
les específiques 1, 2 3 i 4 s'avaluaran aquí.

Percentatge de la qualificació final: 20% per l'itinerari A
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Presentació informes

Modalitat Seminaris i tallers
Tècnica Treballs i projectes (Recuperable)
Descripció Al final de cada bloc, els alumnes realitzaran un informe sobre un tema del seu interès dins el bloc, que

eventualment inclogui deducció físico-matemàtica i/o programació, que exposaran breument a classe (20
minuts) per a discussió immediatament posterior amb el grup.

Criteris d'avaluació Al final de cada bloc caldrà elaborar un informe sobre algun aspecte d'interès, que pot incloure deduccions
físico-matemàtiques i/o programació informàtica. Si els informes no es consideren satisfactoris, es podran
recuperar dins el període ordinari d'avaluació o en el període extraordinari de setembre. Les competències
genèriques B4, T2, E7, E8, E11 i E12 s'avaluaran aquí, així com les específiques 1 a 4.

Percentatge de la qualificació final: 40% per l'itinerari A

Exercicis a classe

Modalitat Classes pràctiques
Tècnica Proves objectives (Recuperable)
Descripció En cada classe de dues hores lectives, es reservaran 30 minuts a la realització d'exercicis aplicats sobre el

temari donat a la classe o a les classes anteriors, en forma de problemes o proves de resposta breu.
Criteris d'avaluació Els exercicis que es realitzaran a classe han d'obtenir en conjunt una qualificació superior a 4 per a poder fer

mitjana amb les altres qualificacions. Si no és el cas, es podran recuperar a través d'un examen de problemes
dins el període ordinari d'avaluació o en el període extraordinari de setembre. Les competències genèriques
E1, E4, E5, E12 i les específiques 1 a 4 s'avaluaran aquí.

Percentatge de la qualificació final: 40% per l'itinerari A

Recursos, bibliografia i documentació complementària

La bibliografia sobre els temes de l'assignatura és amplia i dispersa. El professorat fa la tasca de sintetitzar
la informació disponible i oferir-la a les classes teòriques. Se citaran les fonts utilitzades però no hi ha una
obra de referència essencial, sinó un conjunt ampli de referències, tant llibres com articles de recerca.

Bibliografia bàsica

Apunts proporcionats pels professors.

Bibliografia complementària

Altres recursos


