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Fitxa tècnica 
Assignatura 

Nom de l’assignatura : Biotecnología vegetal  
Codi: 10011 
Tipus: Obl. Itin. 1; Opt. Itins. 2 y 3 
Nivell: 
Semestre:1?? 
Curs:1 
Horari: 
Idioma: Castellà / Català/ Anglès 

Professorat 
Professor/a responsable 

Nom: Dr. Josefina Bota                            Contacte:  jbota@uib.es   
Altres professors/ es 

Nom:                  Contacte:  
Nom:                              Contacte: 
Nom:                              Contacte: 
Nom:                              Contacte: 
Prerequisits: Recomanables: coneixements bàsics de genètica i fisiologia vegetal. 
 
Nombre de crèdits ECTS: 10 

Hores de treball presencial: 60 (30 teòriques i 30 pràctiques) 
Hores de treball autònom: 190 
 

Descriptors: Conceptes i mètodes en biotecnologia vegetal. Propagació en plantes i cultiu in vitro. 
Transformació de plantes. Aplicacions en agricultura, alimentació, indústria i medi ambient. 
 

Competències de l’assignatura 
Específiques: 
Conèixer els avanços tecnològics que permeten una millora de la producció de plantes en 
condicions mediterrànies.  
Genèriques:  
Adquirir coneixements, habilitats i actualització en l’ús de tecnologies avançades per a la 
investigació i les aplicacions pràctiques en aquest camp, així com dotar a l’alumne de les 
eines necessàries per resoldre problemes en un entorn multidisciplinar.  
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Continguts 
Tema 1. Introducció. Concepte de biotecnologia. Concepte de biotecnologia vegetal. Fonaments 
de la biotecnologia vegetal. Relació amb altres disciplines. Aplicacions.  
Tema 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. 
Tema 3. Cultiu in vitro I. Concepte de Cultiu In vitro. Totipotencia cel·lular, 
desdiferenciació/rediferenciació i balanç de reguladors de creixement. Instal·lacions equips i 
materials. Metodologia general de la propagació in vitro: obtenció d’explants (tipus), medis de 
cultiu, esterilització/desinfecció, multiplicació, condicions de cultiu, arrelament, transplant i  
aclimatació. 
Tema 4. Cultiu in vitro II: Rutes de la micropropagació. Cultiu de meristems i àpex caulinars. 
Organogènesi somàtica. Embriogènesi somàtica. Llavors artificials. Aïllament i cultiu de 
protoplastes. Propagació a partir de protoplastes.  
Tema 5. Arrelament, transplant i aclimatació de plantes obtingudes in vitro.  Preparació de la 
planta per el transplant. Arrelament i transplant ex vitro. Metodologia de transplant. Aclimatació. 
Control de la humitat relativa i irradiància. Diferències entre plantes cultivades in vitro e in vivo: 
vitrificació i rejoveniment de plantes cultivades in vitro.  
Tema 6. Aplicacions de les tècniques de cultiu in vitro. Industria viverística: Micropropagació. 
Obtenció de plantes de sanitat controlada (p.e. lliures de virus). Conservació de recursos. Variació 
somaclonal. Obtenció d’haploids. Solució problemes incompatibilitat genètica. Problemes 
ecològics: revegetació amb espècies micropropagades, fitorremediació. Producció de composts: 
biofàbriques. Tema 7. Transformació genètica de plantes. Nocions bàsiques de genètica 
molecular i d’enginyeria genètica. Organisme Modificat Genèticament: OMG. Concepte de planta 
transgènica. Enginyeria genètica vs. millora tradicional.  
Tema 8. Tècniques per a la transformació genètica de plantes. Etapes de desenvolupament d’un 
OGM. Introducció de manera estable d’ADN: Transformació. Mètodes de transformació. 
Transformació via Agrobacterium tumefaciens. Mètodes directes de transformació: electroporació, 
biobalística, tractament químic. Tests: de laboratori, de camp, test final.  
Tema 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 composts.  
 

Metodologia i pla de treball de l’estudiant 
1. Metodología de aprendizaje: Classe presencial 
Trabajo presencial/ autónomo: presencial 
Uso del aprendizaje virtual (e-learning): No 
Tipo de agrupación: grup gran 
2. Metodología de aprendizaje: Seminari 
Trabajo presencial/ autónomo: presencial 
Uso del aprendizaje virtual (e-learning): No 
Tipo de agrupación: grup mitjà 
3.Metodología de aprendizaje: Laboratori 
Trabajo presencial/ autónomo: presencial 
Uso del aprendizaje virtual (e-learning): No 
Tipo de agrupación: grup petit 
4.Metodología de aprendizaje: Treball teòric 
Trabajo presencial/ autónomo: autònom 
Uso del aprendizaje virtual (e-learning): No 
Tipo de agrupación: individual 
 

Criteris, instruments d’avaluació i contracte 
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Criteris d’avaluació: Els coneixements assolits s’avaluaran mitjançant la capacitat de raonament i 
la claredat en l’exposició de conceptes.  L’assistència a les pràctiques és obligatòria i es valorarà els 
resultats i la participació durant el desenvolupament de les mateixes.  
Instruments d’avaluació: Els coneixements assolits s’avaluaran mitjançant examen escrit on 
s’inclouran també preguntes de pràctiques. Així mateix s’avaluarà el treball teòric mitjançant un 
treball escrit i una exposició oral.  
Criteris de qualificació: L’examen escrit suposarà el 70 % de la nota final. A l’examen s’inclouran 
preguntes de pràctiques. La nota de pràctiques (assistència, participació, resultats) i el treball teòric 
suposarà el 30% de la nota final. 
 
L’avaluació s’organitza amb un contracte: XSí (enllaç al contracte) 

No 
Material didàctic per al treball autònom i lectures recomanades 

 
Bibliografia, recursos i annexos 

- Plant Biotechnology. The genetic manipulation of plants. Slater, A., Scott, N., Flower, M. 
Oxford University Press. 2003. 

- Biotecnologia Vegetal. Serrano García M. i Piñol Serra, M. T. Editorial Sintes, 1991. 
- Cultivo “in vitro” de plantas superiores. Pierik, R. L. M. Ediciones Mundi-Prensa, 1990. 
- Biochemistry and Molecular Biology of Plants. Buchanan, B., Grissem, W., Jones, R. L. 

American Society of Plant Physiologists, Waldorf, M. D. 2000. 
 

Enllaç a la guia docent de l’assignatura 
 
 


