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Identificació de l'assignatura

Assignatura 11564 - Bioinformàtica
Crèdits 0,72 de presencials (18 hores) 2,28 de no presencials (57 hores) 3 de totals (75

hores).
Grup Grup 1, 1S (Campus Extens)
Període d'impartició Primer semestre
Idioma d'impartició Català

Professors

Horari d'atenció als alumnes
Professor/a

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

10:30h 11:30h Dijous 01/09/2014 31/07/2015 238Gabriel Cardona Juanals
gabriel.cardona@uib.es 10:30h 11:30h Dimarts 01/09/2014 31/07/2015 238
Maria de la Mercè Llabrés

Segura
merce.llabres@uib.es

12:30h 13:30h Dijous 22/09/2014 31/07/2015 117

08:15h 09:00h Dimecres 22/09/2014 31/07/2015 171
08:15h 09:00h Dilluns 22/09/2014 21/07/2015 171

Francesc Andreu Rosselló

Llompart
cesc.rossello@uib.es 08:15h 09:00h Dimarts 22/09/2014 21/07/2015 171

Contextualització

Aquesta assignatura és una assignatura optativa del màster en enginyeria informàtica. L'objectiu és aprendre-
hi algunes tècniques bàsiques en bioinformàtica, tant teòriques (algoritmes d'alineament de seqüències i de
reconstrucció de filogènies) com pràctiques (accés a bases de dades populars, implementació dels algoritmes),
i introduir un problema bioinformàtic de moda actualment i relacionat amb els anteriors (estudi computacional
de comunitats metagenòmiques).

Requisits

Recomanables
És recomanable tenir uns coneixements de matemàtica discreta, probabilitats i algoritmia al nivell que
s'assoleix havent cursat amb profit les matèries corresponents d'un grau en matemàtiques o en informàtica.
També és recomanable tenir uns coneixements de biologia molecular que permetin entendre i contextualitzar
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els problemes que es tractin. Si no, els estudiants hauran d'adquirir aquests coneixements de biologia de manera
autònoma, sota la direcció dels professors, durant la primera setmana de l'assignatura.

Competències

Específiques
* CE12 - Capacidad para aplicar métodos matemáticos, estadísticos y de inteligencia artificial para modelar,

diseñar y desarrollar aplicaciones, servicios, sistemas inteligentes y sistemas basados en el conocimiento..

Genèriques
* CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el

desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
* CG8. Capacidad para la aplicación de los conocimientos adquiridos y de resolver problemas en entornos

nuevos o poco conocidos dentro de contexto más amplios y multidisciplinares, siendo capaces de integrar
estos conocimientos..

* CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares)
relacionados con su área de estudio.

* CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando
de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo..

Bàsiques
* Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el màster a l'adreça

següent: http://estudis.uib.cat/master/comp_basiques/

Continguts

Continguts temàtics
Tema 1. Preliminars

* Preliminars de biologia molecular
* Accés a bases de dades i a eines bioinformàtiques

Tema 2. Alineament de seqüències
* Repàs de programació dinàmica
* Alineament de dues seqüències: mètodes òptims
* Alineament de dues seqüències: mètodes heurístics
* Alineaments de conjunts de seqüències

Tema 3. Arbres filogenètics
* Repàs de tècniques de clustering en anàlisi de dades
* Models d'evolució
* Conceptes d'arbres filogenètics
* Reconstrucció d'arbres a partir d'alineaments de conjunts de seqüències: mètodes de màxima

parsimònia i màxima versemblança
* Reconstrucció d'arbres a partir de distàncies
* Mètodes de consens

http://estudis.uib.cat/master/comp_basiques/
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Tema 4. Xarxes filogenètiques
* Conceptes de xarxes filogenètiques
* Algoritmes de reconstrucció de xarxes filogenètiques dirigides
* Split networks

Tema 5. Introducció a la metagenòmica
* Els problemes bàsics en metagenòmica
* Algoritmes d'assignació taxonòmica i filogenètica
* Anàlisi de diversitat filogenètica en comunitats metagenòmiques

Metodologia docent

Aquesta és una assignatura amb un gran component no presencial (un 75% de les hores). Per tant, a les
classes teòriques només s'introduiran els conceptes i tècniques bàsics i s'espera dels estudiants que ho estudïin
i practiquin de manera autònoma.

Volum de treball
La quantitat d'hores de treball presencial indicades en aquesta guia docent són les previstes al pla d'estudis, i
no tenen per què correspondre a les programades a l'agenda del curs.

La distribució de volum de treball presencial proposada és orientativa, i només representa la planificació que
de l'assignatura n'han fet els professors, però sense tenir en compte tots els imprevistos que poden sorgir
durant el curs. Pel que fa a la distribució de treball no presencial, és també orientativa i representa la càrrega
ideal planejada pels professors, però cada estudiant ha de trobar la distribució que més li convengui. Això no
obstant, cal avisar que aquesta assignatura està planejada per a que cada estudiant, per a cada hora de classe
presencial, treballi tres hores de manera autònoma (estudi, lectura, resolució d'exercicis, realització de treballs,
ús d'eines informàtiques), i que sense un treball no presencial d'aquesta magnitud serà molt difícil assolir un
nivell suficient dels coneixements i les competències desitjades.

Activitats de treball presencial

Modalitat Nom Tip. agr. Descripció Hores

Classes teòriques Classes teòriques Grup gran (G) S'hi presentaran els conceptes, resultats i procediments bàsics
de l'assignatura.

12

Classes pràctiques Classes pràctiques Grup gran (G) Els estudiants hauran de resoldre alguns exercicis relacionats
amb els conceptets i resultats explicats a les classes teòriques.
A més, també hauran de preparar l'exposició oral dels treballs
que se'ls assignin.

4

Avaluació Examen final Grup gran (G) Un examen final, on s'avaluarà l'assoliment dels coneixements
i competències per part dels estudiants.

2

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.
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Activitats de treball no presencial

Modalitat Nom Descripció Hores

Estudi i treball
autònom individual
o en grup

Estudi i aprofundiment del que s'hagi explicat a les classes teòriques.
Lectura del material que s'encarregui. Resolució dels exercicis que es
proposin i el.laboració dels treballs que s'assignin.

57

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

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

Classes pràctiques

Modalitat Classes pràctiques
Tècnica Treballs i projectes (no recuperable)
Descripció Els estudiants hauran de resoldre alguns exercicis relacionats amb els conceptets i resultats explicats a les

classes teòriques. A més, també hauran de preparar l'exposició oral dels treballs que se'ls assignin.
Criteris d'avaluació Exposició oral dels exercicis assignats.

Percentatge de la qualificació final: 25%

Examen final

Modalitat Avaluació
Tècnica Proves de resposta llarga, de desenvolupament (recuperable)
Descripció Un examen final, on s'avaluarà l'assoliment dels coneixements i competències per part dels estudiants.
Criteris d'avaluació Examen Final

Percentatge de la qualificació final: 50%



Universitat de les
Illes Balears
Guia docent

Any acadèmic 2014-15
Assignatura 11564 - Bioinformàtica
Grup Grup 1, 1S
Guia docent A
Idioma Català

5 / 5

Data de publicació: 29/10/2014
Abans d'imprimir aquest document, pensau bé si és necessari fer-ho. El medi ambient és cosa de tothom.
©2015 Universitat de les Illes Balears. Cra. de Valldemossa, km 7.5. Palma (Illes Balears). Tel.: +34 - 971 17 30 00. E-07122. CIF: Q0718001A

Estudi i treball autònom individual o en grup

Modalitat Estudi i treball autònom individual o en grup
Tècnica Treballs i projectes (no recuperable)
Descripció Estudi i aprofundiment del que s'hagi explicat a les classes teòriques. Lectura del material que s'encarregui.

Resolució dels exercicis que es proposin i el.laboració dels treballs que s'assignin.
Criteris d'avaluació Exposició oral dels treballs assignats.

Percentatge de la qualificació final: 25%

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Bibliografia bàsica

R. Durbin, S. R. Eddy, A. Krogh, G. Mitchison. Biological sequence analysis: Probabilistic models ofproteins
and nucleic acids. Cambridge University Press(1999).
M. He, S. Petoukhov. Mathematics of Bioinformatics: Theory, Practice, and Applications. John Wiley & Sons
(2013)
D. H. Huson, R. Rupp, C. Scornavacca. Phylogenetic Networks. Cambridge University Press (2010).
W. Widłak, Molecular Biology: Not Only for Bioinformaticians. Lecture Notes in Computer Science 8248,
Springer (2013)

Altres recursos

Transparències i altre material produït pels professors
Material d'estudi i complementari que els professors subministraran peròdicament


