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Programa de doctorat (Pla RD 778/1998)  
Màster (Pla RD 56/2005) Biotecnologia, Genètica i Biologia Cel.lular 
Títol de doctor (Pla RD 56/2005) Biotecnologia, Genètica i Biologia Cel.lular 
Descriptor de curs/assignatura 
 
Fitxa tècnica 
 
Curs/Assignatura 

Nom: Biotecnologia Vegetal 
Codi: 10011 
Tipus: Optativa 
Semestre: (primer o segon) Primer 
Horari: DIM-DIJ 12.40-13.30  
Idioma: Català i anglès 

Professorat 
Professor/a responsable 
Nom: Jeroni Galmés Galmés   Contacte: 971259720 
      jeroni.galmes@uib.cat 
 

Nombre de crèdits: 10 
Hores de treball presencial: 60 h (30 h teoria + 30 h pràctiques) 
Hores de treball autònom: 190 h 

 
 
Objectius i competències 
 
Específiques: 
- Coneixement de l’estat actual dels avenços tecnològics que permeten una millora de la 

producció de plantes. 
- Instrucció en el maneig de tècniques i material de laboratori d’ús freqüent en l’àmbit de la 

Biotecnologia Vegetal. 
- Generació d’idees per a la realització de projectes empresarials i valoració de l’impacte de la 

Biotecnologia Vegetal en la societat. 
 
Genèriques: 
- Coneixements d’altres àrees o disciplines acadèmiques 
- Capacitat de pensament analític 
- Predisposició per qüestionar idees pròpies o alienes. Esperit crític 
- Capacitat per fer feina i resoldre problemes en un entorn multidisciplinari 
- Capacitat per utilitzar eines informàtiques 
- Capacitat per utilitzar el temps de forma efectiva 
- Habilitat per treballar de forma autònoma 
- Capacitat per redactar treballs científics 
- Capacitat per fer-se entendre i presentar informació en públic 
 
Continguts 
 
1. Introducció. Concepte de biotecnologia. Concepte de biotecnologia vegetal. Fonaments de la 
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biotecnologia vegetal. Relació amb altres disciplines. Aplicacions. 
 
2. Sistemes de propagació vegetativa de plantes. Bases biològiques de la propagació 

vegetativa. Principals tècniques de propagació vegetativa a plantes vasculars. Reguladors de 
creixement. Propagació vegetal mitjançant arrelament d’estaques. 

 
3. Cultiu in vitro I. Concepte de cultiu in vitro. Totipotència cel·lular, 

desdiferenciació/rediferenciació i balanç de reguladors de creixement. Instal·lacions 
d’equips i materials. Metodologia general de la propagació in vitro: obtenció d’explants 
(tipus), mitjans de cultiu, esterilització/desinfecció, multiplicació, condicions de cultiu, 
arrelament, trasplantament i aclimatació. 

 
4. Cultiu in vitro II: rutes de la micropropagació. Cultiu de meristemes i àpexs caulinars. 

Organogènesi somàtica. Embriogènesi somàtica. Llavors artificials. Aïllament i cultiu de 
protoplasts. Propagació a partir de protoplasts. 

 
5. Arrelament, trasplantament i aclimatació de plantes obtingudes in vitro. Preparació de la 

planta per trasplantar-la. Arrelament i trasplantament ex vitro. Metodologia de 
trasplantament. Aclimatació. Control de la humitat relativa i irradiància. Diferències entre 
plantes conreades in vitro i in vivo: vitrificació i rejoveniment de plantes conreades in vitro. 

 
6. Aplicacions de les tècniques de cultiu in vitro. Indústria de viver: micropropagació. 

Obtenció de plantes de sanitat controlada. Conservació de recursos. Variació somaclonal. 
Obtenció d’haploides. Solució de problemes d’incompatibilitat genètica. Problemes 
ecològics: revegetació amb espècies micropropagades, fitoremediació. Producció de 
compostos: biofàbriques.  

 
7. Transformació genètica de plantes. Nocions bàsiques de genètica molecular i d’enginyeria 

genètica. Organisme modificat genèticament: OMG. Concepte de planta transgènica. 
Enginyeria genètica versus millora tradicional. 

 
8. Tècniques per a la transformació genètica de plantes. Etapes de desenvolupament d’un 

OGM. Introducció de manera estable de l’ADN: transformació. Mètodes de transformació. 
Transformació per mitjà d’Agrobacterium tumefaciens. Mètodes directes de transformació: 
electroporació, biobalística, tractament químic. Tests: de laboratori, de camp, test final. 

 
9. Aplicacions de la transformació genètica de plantes. El rol en l’agricultura. Alguns exemples 

de plantes transgèniques: cultius resistents a herbicides, cultius més productius, cultius 
resistents a patògens, cultius amb diferents valors nutricionals, producció de compostos. 

 
Metodologia d’ensenyament i aprenentatge 
 
1. Teoria: classes magistrals i estudi autònom 

Treball presencial/autònom: presencial en les classes magistrals i autònom en l’estudi. 
Ús de l’aprenentatge virtual (e-learning): no 
Tipus d’agrupació: grup gran en les classes magistrals i individual en l’estudi. 

2. Pràctiques: laboratori i anàlisi i presentació de resultats 
Treball presencial/autònom: presencial en l’assistència a pràctiques i semi-autònom 
(amb el suport de tutories) en l’anàlisi i presentació de resultats. 
Ús de l’aprenentatge virtual (e-learning): no 
Tipus d’agrupació: grup mitjà en l’assistència a pràctiques i individual en l’anàlisi i 
presentació de resultats. 

3. Seminari teòric: recerca bibliogràfica i presentació oral d’un seminari 
Treball presencial/autònom: semi-autònom amb el suport de tutories 
Ús de l’aprenentatge virtual (e-learning): no 
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Tipus d’agrupació: individual en la preparació, grup gran en l’exposició. 
 
Criteris i procediments d’avaluació 
 
Criteris i procediments d’avaluació:  
Els coneixements aconseguits s’avaluen mitjançant la capacitat de raonament i la claredat en 
l’exposició de conceptes. L’assistència a les pràctiques és obligatòria i se’n valoren la 
participació i la presentació de resultats en forma d’article científic. 
 
Instruments d’avaluació:  
- Examen escrit. 
- Redacció d’un article científic. 
- Exposició oral d’un seminari teòric. 
 
Criteris de qualificació:  
La nota final tindrà en compte els següents elements ponderats: 
- Examen escrit: 60% de la nota final. La superació d’aquest element de qualificació serà 
imprescindible per a la superació de l’assignatura. 
- Redacció d’un article científic amb els resultats de pràctiques: 20% 
- Exposició oral d’un seminari teòric: 20% 
 
Bibliografia, lectures recomanades i altres recursos didàctics per al treball autònom 
 
BUCHANAN, B.; GRISSEM, W.; JONES, R. L. Biochemistry and Molecular Biology of 

Plants., American Society of Plant Physiologists. Waldorf, M. D., 2000. 
PIERIK, R. Cultivo «in vitro» de plantas superiores. Ediciones Mundi-Prensa, 1990. 
SERRANO GARCÍA, M.; PIÑOL SERRA, M. T. Biotecnología Vegetal. Editorial Sintes, 

1991. 
SLATER, A.; SCOTT, N.; FLOWER, M. Plant Biotechnology. The genetic manipulation of 

plants. Oxford University Press, 2003. 
 


