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Descriptor de curs/assignatura 
Fitxa tècnica 

Assignatura: 
Nom de l’assignatura: Antropologia Molecular 
Codi: 10047 
Tipus: Optativa 
Nivell: postgrau 
Idioma: castellà 

 
Professorat: 
Professor responsable: 
Nom: Ramon Juanpere, Misericòrdia  Contacte: cori.ramon@uib.es 
Altres professores: 
Nom: Picornell Rigo, Antònia   Contacte: apicornell@uib.es 
Nom: Castro Ocón, José A.    Contacte: jose.castro@uib.es 
 
Nombre de crèdits ECTS: 
Hores de treball presencial: 20 
Hores de classe virtual: 10 
Hores de treball individual: 95 
 
Descriptors: 
Estudi del genoma humà i la seva diversitat per mitjà de les tècniques moleculars que permeten 
establir tant les relacions entre les poblacions humanes actuals com les relacions amb el seu 
passat evolutiu. 
 

Objectius 
Específics: 
Conèixer les característiques del genoma humà i el seu grau de diversitat. 
Adquirir els coneixements generals necessaris sobre les tècniques que s’empren per analitzar el 
genoma humà a nivell molecular. 
Diferenciar els diferents tipus de marcadors moleculars i delimitar la informació que podem 
obtenir-ne de cada un. 
Aprendre a tractar la informació per generar principis generals. 
Estudiar els fòssils a nivell molecular. 
Conèixer els punts essencials en l’origen i en l’evolució de l’home. 
Adquirir els coneixements necessaris per comprendre quina és la situació de les poblacions  
humanes actuals amb les seves interrelacions. 
 
Generals: 
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Saber aplicar el mètode científic. 
Utilitzar habilitats, eines o tecnologies. 
Aprendre autònomament, investigar. 
Pensar críticament. 
Integrar diferents visions d’un problema. 
Ser creatiu. 
Comunicar-se i cooperar en grup. 
Desenvolupar la capacitat d’expressar idees. 
 

Continguts 
1. Diversitat del genoma humà. 
2. Tècniques d’anàlisi molecular en l’home. 
3. Marcadors nuclears, ADN mitocondrial i cromosoma Y. 
4. Anàlisi d’ADN antic. 
5. Origen i evolució de l’home. 
6. Estructura de les poblacions humanes modernes. 
 

Metodologia i pla de treball de l’estudiant 
 

Objectius de 
l’assignatura 

Metodologia 
d’aprenentatge 

Tipus de grup Hores de treball 
individual 

Hores lectives 

Conèixer les 
característiques del 
genoma humà i el 
seu grau de 
diversitat. 
 

Classe presencial i 
estudi teòric 

Individual, grup 
gran 

15 hores 3 hores 

Adquirir els 
coneixements 
generals necessaris 
sobre les tècniques 
que s’empren per 
analitzar els 
individus en 
l’àmbit molecular. 
 

Classe presencial i 
estudi teòric 
 
Classe virtual 

Individual, grup 
gran 
 

20 hores 6 hores 

Diferenciar entre 
els diferents tipus 
de marcadors 
moleculars i 
delimitar la 
informació que 
podem obtenir-ne 
de cada un. 
 

Classes pràctiques i 
treball pràctic 
 
Tutoria 

Individual, grup 
gran 

20 hores 3 hores 

Aprendre a tractar 
la informació per 
poder-ne obtenir 
principis generals. 
 

Classes pràctiques i 
treball pràctic 
 
Tutoria 

Individual, grup 
petit 

20 hores 4 hores 

Conèixer com 
podem treballar 
amb mostres fòssils 
en l’àmbit 
molecular. 
 

Classe presencial i 
estudi teòric 
 
Classe virtual 

Individual, grup 
gran 

15 hores 4 hores 
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Conèixer els punts 
essencials en 
l’origen i en 
l’evolució de 
l’home. 
 

Classe presencial i 
estudi teòric 
 
Classe virtual 

Individual, grup 
gran 

20 hores 6 hores 

Adquirir els 
coneixements 
necessaris per 
comprendre quina 
és la situació de les 
poblacions 
humanes actuals 
amb les seves 
interrelacions. 
 

Treball teòric 
 
Tutoria 

Individual, grup 
petit 

        25 hores 4 hores 

 
 

Criteris i instruments d’avaluació i contracte 
Criteris d’avaluació: 
Per aprovar és necessari haver aprovat el treball teòric i pràctic i l’examen final. Només es 
calcularà la nota mitjana quan tots els treballs tinguin la qualificació d’aprovat o una nota 
superior. 
Assimilació dels coneixements pràctics i teòrics. 
 
Instruments d’avaluació: 

� Treball teòric 
� Dos treballs pràctics 
� Examen final 

 
Criteris de qualificació: 

� Treball teòric: 10% 
� Dos treballs pràctics: 20% 
� Examen final: 70% 

 
L’avaluació s’organitza mitjançant contracte: no 
 

Material per al treball autònom i lectures recomanades 
Lliçons virtuals incloses a l’eina de Campus Extens Moodle. Les lectures recomanades són: 
 
ADN antic 

PÄÄBO, S. [et al.]. «Genetic Analyses from Ancient DNA». Annual Review of Genetics 38, 
(2004), pàg. 645-679. 

WILLERSLEV, E.; COOPER, A. «Ancient DNA». Proceedings of the Royal Society 272, 
(2005), pàg. 3-16. 

Mt-DNA 
DIMAURO, S.; DAVIDSON, G. «Mitochondrial DNA and disease». Annals of Medicine 

37, (2005), pàg. 222-232. 

HOWELL [et al.]. «MtDNA mutations and common neurodegenative disorders». Trends in 
Genetics 21 (11), (2005), pàg. 583-586. 

Cromosoma Y 
STUMPF, M.; GOLDSTEIN, D. «Genealogical and evolutionary inference with the human 

Y chromosome». Science 291 (2001), pàg. 1738-1742. 
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Dispersió dels humans 

CANN, R. «Genetic Clues to Dispersal in Human Populations: Retracing the Past from the 
Present». Science 291 (2001), pàg. 1742-1748. 

 
Població basca 

ALONSO, S. [et al.]. «The Place of the Basques in the European Y-chromosome Diversity 
Landscape». European Journal of Human Genetics 13 (2005), pàg. 1293-1302. 

 
Població canària 

MACA-MEYER [et al.]. «Mitochondrial DNA Diversity in 17th-18th Century Remains from 
Tenerife (Canary Islands)». American Journal of Physical Anthropology 127 (2005), pàg. 
418-426. 

 
Població balear 

PICORNELL, A. [et al.]. «Mitochondrial DNA HVRI Variation in Balearic Populations». 
American Journal of Physical Anthropology 128 (2005), pàg. 119-130. 

TOMAS, C. [et al.]. «Differential Maternal and Paternal Contributions to the Genetic Pool 
of Eivissa Island, Balearic Archipelago». American Journal of Physical Anthropology 
129, (2006), pàg. 268-278. 

 
Bibliografia, recursos i annexos 

 
BOYD, R.; SILK J. B. How Humans Evolved. 3a ed. W. W. Norton & Company, 2003. 

HAWLEY, R. S.; MORI, C. A. The Human Genome. A User’s Guide. Academic Press, 
1999. 

JOBLING M. A.; HURLES M. E.; TYLER-SMITH C. Human Evolutionary Genetics. 
Origins, Peoples & Disease. Garland Science, Taylor & Francis Group, 2004. 

LEWIN, R. Evolución humana. Editorial Salvat (Ciencia), 1996. 

— The origin of modern humans. Scientific American Library, 1993. 

 
Enllaços (permeten obtenir articles de revistes, bases de dades, resums, etc.): 
 
http://www.eva.mpg.de/genetics/files/team_stoneking.html 
 
http://evolutsioon.ut.ee/ListOfPublications.htm 
 
http://www.nyu.edu/gsas/dept/anthro/grad/gradphysmolec.htm 
 
http://staff.jccc.net/pdecell/bio205/webct/projectssp04/patel/mtDNA.html 
 
http://www.uniroma2.it/biologia/lab/anthromol/home.htm 
 
http://www.anthro.ucdavis.edu/~dgsmith/ 
 
http://nextwave.sciencemag.org/cgi/content/full/2001/05/24/26 
 
http://www.ancientdna.com/links.html 


