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DESCRIPTOR D’ASSIGNATURA 

Any acadèmic 2009-2010 
 

Fitxa tècnica 
Assignatura 

Nom de l’assignatura : Tecnología de la producción vegetal  
Codi: 10012 
Tipus: Obl. Itin. 2; Opt. Itins. 1 y 3 
Nivell: 
Semestre:1 
Curs:1 
Horari: 
Idioma: Castellano / Inglés 

Professorat 
Professor/a responsable 

Nom: Dr. Josep Cifre                                       Contacte:  pep.cifre@uib.es 
Altres professors/ es 

Nom:                  Contacte:  
Nom:                              Contacte: 
Nom:                              Contacte: 
Nom:                              Contacte: 
Prerequisits: 
Coneixements bàsics en matemàtiques, química, física i biologia vegetal 
Nombre de crèdits ECTS: 10 

Hores de treball presencial: 50% 
Hores de treball autònom: 50% 
 

Descriptors: El sector agroalimentario.Mejora genética vegetal 
Cálculo y diseño de sistemas de riego 

Competències de l’assignatura 
Específiques: 
4. Conocer los avances tecnológicos que permiten una mejora de la producción de plantas 
en condiciones mediterráneas 
Genèriques:  
3. Adquirir conocimientos, destrezas y actualización en el uso de tecnologías avanzadas 
para la investigación y las aplicaciones prácticas en este campo, así como dotar al alumno 
de las herramientas necesarias para resolver problemas en un entorno multidisciplinar 
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Continguts 
BLOC 1. Bases de la Producció Vegetal. 

U.D. 1.1.- Introducció. Bases i components de la producció vegetal (1 hora). 

 Conceptes d'Agronomia, Agricultura, Fitotecnia. 

 Factors de la producció vegetal. 

 Objectius generals de l'assignatura. 

U.D. 1.2.- Breu historia de l’agronomia i de la jardineria (1/2 hora). 

 Els inicis de l'Agricultura. 

 Desenvolupament i escoles al llarg de la història. 

 Els grans trets de l'Agricultura mundial avui. 

U.D. 1.3.- El sector agroalimentari i de jardineria a les Illes Balears (3’5 hores). 

            Principals organismes i entitats del sector agroalimentari 

            Característiques diferencials del mercat agroalimentari.  

            Principals dades d'ocupació del sector a les Illes Balears. 

 Principals dades de producció per sectors. Estructura de propietat i empresarial 

 Principals dades econòmiques per sectors.  

Comparació del sector a les Illes Balears amb les dades a nivell nacional i supranacional. 

BLOC 2. Factors biològics. Genètica i material vegetal. 

U.D. 2.1.- Conceptes bàsics de genètica cuantitativa i de poblacions a plantes (2 hores). 

 Freqüències gèniques. Llei de Hardy-Weinberg. 

 Canvi de freqüències gèniques per mutació, migració i selecció. 

 Herència poligènica. Heretabilitat. Genotip i fenotip. 

 Descomposició de la variància fenotípica. 

U.D. 2.2.- Conceptes bàsics de genètica molecular a plantes (1 hora). 

 Meiosis i mitosis. 

 Estructura del material hereditari. 

 Les bases moleculars de l'herència. 

 Herència extranuclear. 

U.D. 2.3.- Reproducció i el seu control a les plantes superiors (1 hora). 

 Principals tipus reproductius als vegetals superiors. 

 Sistemes de control de la reproducció. 

U.D. 2.4.- Principis i mètodes de millora genètica i selecció vegetal (3 hores). 

 Estructura genètica i selecció de poblacions autogames. 

 Estructura genètica i selecció de poblacions alogames. 

 Creuaments. Varietats sintètiques i híbrids. 

 Autopoliploidia. 
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U.D. 2.5.- Conservació de recursos genètics vegetals (1 hora). 

 Distribució geogràfica de la variació i origen de les plantes cultivades. 

 Dinàmica evolutiva de plantes cultivades. 

 Conservació de recursos fitogenètics. 

BLOC 3. Factors físics. Aigua. 

U.D. 3.1.- Necessitats d’aigua dels cultius (4 hores). 

Els recursos hídrics a les Illes Balears. 

Eficiencia en l’ús de l’aigua i estalvi d’aigua 

Evapotranspiració i mètodes de càlcul. 

Determinació de les necessitats d'aigua dels cultius. 

Balanç hídric i aigua disponible en sòl. 

BLOC 4. Sistemes de producció. Reg. 

U.D. 4.1.- Mètodes i sistemes de reg (4 hores). 

 Regs per gravetat. 

 Regs a pressió: aspersió. 

            Regs a pressió: degoteig. Característiques del bulb 

 Instal·lacions i equipaments bàsics. Càlcul d’instal·lacions. 

U.D. 4.2.- Paràmetres i característiques agronòmiques del reg (4 hores). 

 Paràmetres del reg: cabdal, mòdul, durada, interval. 

 Eficiència del reg. 

 Elements per al disseny d'un sistema de reg. Distribució. 

U.D. 4.3.- Drenatge agrícola. Salinitat. Sequera (1 hores). 

 Conceptes i mètodes de control. 

 Reg en condicions de sequera. Mètodes. 

 
Metodologia i pla de treball de l’estudiant 

1. Metodologia d’aprenentatge: classe presencial 
Treball presencial/ autònom: presencial 
Ús de l’aprenentatge virtual (e-learning): no 
Tipus d’agrupació: grup gran 

2. Metodologia d’aprenentatge: Sortides 
Treball presencial/ autònom: presencial 
Ús de l’aprenentatge virtual (e-learning): no 
Tipus d’agrupació: grup gran 

1. Metodologia d’aprenentatge: Treball en grup 
Treball presencial/ autònom: autònom 
Ús de l’aprenentatge virtual (e-learning): sí 
Tipus d’agrupació: grup reduït 

2. Metodologia d’aprenentatge: Tutories en grup 
Treball presencial/ autònom: presencial 
Ús de l’aprenentatge virtual (e-learning): no 
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Tipus d’agrupació: grup reduït 
 
 

 
Criteris, instruments d’avaluació i contracte 

Criteris d’avaluació;  
Els criteris d’avaluació seran tots aquells que denotin l’adquisició tant de continguts com d’eines de 
treball per part de l’alumne, i que es concreten en els següents instruments d’avaluació: 
Instruments d’avaluació: 
L’alumnat haurà d’elegir entre dues opcions distintes i comunicar-ho per escrit al professorat 
responsable de l’assignatura: 
 
- OPCIÓ A: Examen final de l’assignatura completa (100% de la nota)  
 
- OPCIÓ B: Avaluació continuada que consta dels elements següents: 

- Control 1: 30% 
- Final: 30% 
- Taller treball en grup: 40%  

 
Criteris de qualificació: 
Cada part s’avaluarà de 0 a 10 i es tindran en compte tant els continguts com la manera d’exposar-
los. Es tindrà especial esment en avaluar la capacitat de treballar autònomament tant en grup com 
individualment. Es tendrà en compte en la nota tant l’ortografia com la redacció, especialment en el 
treball en grup. 
 
L’avaluació s’organitza amb un contracte: Sí (enllaç al contracte) 

No 
Material didàctic per al treball autònom i lectures recomanades 

Es posarà a disposició de l’alumnat tot un recull de material a la seva disposició tant en suport físic 
com informàtic, com a complement de la bibliografia recomanada.  

Bibliografia, recursos i annexos 
BIBLIOGRAFIA BÀSICA 
Cubero, J.I. (2003). Introducción a la mejora genética vegetal. Ed. Mundi Prensa. 2ª 

edición. Madrid. 

Fita, AM; Rodríguez, A; Prohens, J (2008). Genética y mejora vegetal. Editorial UPV. 

Valencia. 

Fuentes Yagüe, J. L. Técnicas de riego. Mundi Prensa – Ministerio de Agricultura, 

Pesca y Alimentación. 4ª edición 2003. 

Martin de Santa Olalla, F; Fuster, P; Calera A (2005). Agua y agronomía. Ed. Mundi 
Prensa. Madrid. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA (opcional) 
Lucas, A.M. (2002). Les activitats agràries, pesqueres i forestals a les Illes Balears. 

Monografies de la Conselleria d'Agricultura i Pesca del Govern Balear nº 1. Govern 

Balear. Palma de Mallorca. 

Urbano, P. (1995). Tratado de Fitotecnia General. Ed. Mundi-Prensa. Madrid. 

Urbano, P. (1995). Aplicaciones Fitotécnicas. Ed. Mundi-Prensa. Madrid. 
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Urbano, P. (2002). Fitotecnia, ingeniería de la producción vegetal. Ed. Mundi-Prensa. 
Madrid 
Varios autores (2004). Vademécum de materiales de riego. Ediciones edipublic. 

 
 
 

Enllaç a la guia docent de l’assignatura 
 
 


