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Màster en Física________________________________________________ 
 

DESCRIPTOR DE L’ASSIGNATURA 
 

Fitxa tècnica 
Assignatura: 

Nom de l’assignatura: Fenòmens no Lineals en Biologia 
Codi: 10105 
Tipus: optativa 
Nivell: postgrau 
Curs: 1, 2 
Semestre: 1r 
Idioma: català/castellà. Es requereix capacitat de comprensió lectora en anglès. Es podrà impartir 
en anglès depenent de l’alumnat. 

 
Professorat: 

Professor/a responsable 
Nom: Raúl Toral    Contacte: raul@ifisc.uib.es 
Altres professors/es 
Nom: Claudio Mirasso    Contacte: claudio@ifisc.uib.es 
Nom: Tomàs Sintes    Contacte: tomas.sintes@uib.es 
Col·laborador 
Nom: López, Cristóbal      Contacte: clopez@ifisc.uib.es 

 
Prerequisits:  

Llicenciat/enginyer o graduat en una carrera de ciències. 
 
Nombre de crèdits ECTS: 5 

Hores de treball presencial: 30 
Hores de treball autònom: 95 

 
Descriptors: 

Fenòmens cooperatius; caos; formació de patrons. 
 

Objectius 
Específics: 

1. Membranes cel·lulars. Estudi de la seva estructura i funció. 
2. Transport a través de membranes. 
3. Descripció de l’activitat neuronal i models de neurones. 
4. Aparició d’oscil·lacions i excitabilitat en biologia. 
5. Anàlisi de l’efecte del soroll en sistemes biològics. 
6. Estudi de xarxes d’unitats excitables i neurones. 

 
Genèrics: 

7. Comprensió i expressió de significats en llenguatge físic, matemàtic i programació. 
8. Aplicació de coneixements teòrics i pràctics per a la resolució de problemes. 
9. Aplicació de tecnologies informàtiques. 
10. Iniciació a la recerca pròpia del camp. 
11. Coneixement de tècniques de redacció i presentació en públic del treball personal i de recerca. 
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Continguts 

- Membranes cel·lulars, estructura i funció: 
   Composició de les membranes biològiques. Lípids i proteïnes. Interacció lipidoproteica. 
   Permeabilitat selectiva i potencial de membrana. 
   Estructura dels canals iònics. Canals de Na i K i canals de proteïnes. 
   Fenòmens de transport. Porus i excitabilitat dels canals iònics. 
- Activitat neuronal i models d’interacció de neurones: 
   Codificació neuronal. Propietats de les neurones. Trens de polsos i ritme de resposta. 
    Models de neurones: Eq. de Fitzhugh-Nagumo. Model integrated and fire. 
    Anàlisi de punts fixos i cicles límits. Oscil·lacions subllindars. 
    Xarxes funcionals cerebrals. 
    Models de xarxes amb unitats excitables i oscil·latòries i neurones. 
- Oscil·lacions i excitabilitat en biologia: 
    Excitabilitat en membranes biològiques i teixits nerviosos. 
    Models qualitatius de les oscil·lacions biològiques. Sincronització d’oscil·ladors biològics i caos. 
- Efectes del soroll en sistemes biològics. 
 

Metodologia d’ensenyament i aprenentatge 
 

Competències de 
la matèria 

Metodologia 
d’aprenentatge 

Tipus 
d’agrupació 

Hores per a 
l’estudiant 

1, 2, 3, 4, 5, 6 Classe presencial Mitjana 15 
7, 8 Classe pràctica Mitjana   5 
9 Laboratori Mitjana   5 
8 Tutoria Petita   2 
10,11 
 

Presentació 
treball en grup 

Mitjana   2 

11 Seminari Mitjana   1 
1, 2, 3, 4, 5, 6 Estudi teòric  50 
7, 9 Estudi pràctic  15 
8 Treball teòric  15 
9, 10 Treball pràctic  10 

 
En aquesta assignatura el 10% de les activitats presencials es realitzaran en la modalitat d’aprenentatge a 
distància (e-learning). 
 

Criteris i procediments d’avaluació 
Criteris d’avaluació: 

Adquisició i acompliment de les competències específiques de l’assignatura. 
 
Instruments d’avaluació: 

1. Presentació per part de l’alumne d’algun treball seleccionat (ex. a partir del material donat en el 
curs, reproduir alguns resultats de treballs científics publicats). 

2. Avaluació continuada partint de participació en les classes pràctiques, exposició del treball en 
grup, etc. 

 
Criteris de qualificació: 

1. 50% de la qualificació: presentació de desenvolupaments seleccionats. 
2. 50% de la qualificació: exposició de treballs en grup, resolució de problemes a les classes 

pràctiques. 
 

Bibliografia 
- CRAMER, D.; KNAFF, D. Energy transduction in biological membranes. Springer, 1998. 

- DAYAN, P.; ABBOTT, L. F. Theoretical Neuroscience. MIT Press, 2001. 
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- DOWLING, John E. Neurons and networks: an introduction to neuroscience. Cambridge, 

Londres Belknap Press of Harvard University Press, 1992. 

- GENNIS, R. B. Biomembranes, molecular structure and function. Springer, 1989. 

- HILLE, B. Ionic channels of excitable membranes. Massachussetts: Sinauer Ass. Inc., 1992. 

- MURRAY, J. D. Mathematical Biology. 3a ed. Springer, 2002. 

- Material disponible al web i fotocòpies subministrades pel professorat. 

 


