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Descriptor de curs/assignatura 
 

Fitxa tècnica 
 
Curs/Assignatura 

Nom:  Genètica Molecular Humana 
Codi: 10569 
Tipus: Optativa 
Nivell: Postgrau 
Semestre: Segon 
Horari: quinzenal divendres 15.30h-17.30h 
Idioma: castellà/català, capacitat de comprensió lectora en anglès 

Professorat 
Professor/a responsable.  
Nom: Antònia Picornell Rigo  Contacte: apicornell@uib.es 
Altre professorat 
Nom: José Aurelio Castro Ocón  Contacte: jose.castro@uib.es 

 Nom: Misericòrdia Ramon Juanpere Contacte: cori.ramon@uib.es 
Prerequisits: 

Demostrar coneixements fonamentals (en l’àmbit d’estudis de grau) en bioquímica i 
biologia molecular, genètica, genètica molecular, biologia cel·lular, microbiologia, 
fisiologia animal i vegetal, i química. 

Nombre de crèdits ECTS: 7.5 
Hores de treball presencial: 50 

Hores de treball autònom: 130 
 
Objectius i competències 
 
Específiques 
- Genoma humà 
- Marcadors polimòrfics de DNA a l'home 
- DNA mitocondrial i del cromosoma Y 
- Malalties genètiques: estudis poblacionals, diagnòstic i lligament a marcadors. 
- Genética forense. 
Genèriques 
Entendre el procés de la vida humana des de la perspectiva molecular.  
Aprendre autònomament i saber aplicar el mètode científic.  
Pensar críticament i ésser creatiu.  
Comunicar-se i cooperar en grups.  
Desenvolupar la capacitat d'expressar idees. 
Continguts 
 
Teòrics 
- Genoma humà 
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- Marcadors polimòrfics de DNA a l'home 
- DNA mitocondrial i del cromosoma Y 
- Malalties genètiques: estudis poblacionals, diagnòstic i lligament a marcadors. 
- Genética forense 
Pràctics 
-  De laboratori: anàlisi de fragments de DNA. 
- Sessions d'ordinadors: Programes d'ordinador aplicats a l'estudi forense i de l’evolució 
humana: GENESCAN, PATER, FAMILY, MEGA a ser possible amb dades originals o de la 
bibliografia, per tal que la feina sigui personalitzada. 
- Treball bibliogràfic tutelat.- Se li donaran als alumnes temes relacionats amb el contingut de 
l'assignatura i hauran d'el.laborar un treball bibliogràfic, amb una exposició oral del tema. 
- Amb el fi de practicar la metodologia del mètode científic i la correcta interpretació de la 
bibliografia, se li donaran articles d'investigació de revistes relevants sense el títol ni el resum, i 
llegint la resta, han de completar-ho.   
 
Metodologia d’ensenyament i aprenentatge 
 
1. Metodologia d’aprenentatge: classe presencial i estudi teòric 

Treball presencial/autònom: 15/80 
Ús de l’aprenentatge virtual (e-learning): sí 
Tipus d’agrupació: tots els alumnes 

2. Metodologia d’aprenentatge: laboratori 
Treball presencial/autònom: 15/30 
Ús de l’aprenentatge virtual (e-learning): sí 
Tipus d’agrupació: parelles 

3. Metodologia d’aprenentatge: presentació de treball en grup (seminaris) 
Treball presencial/autònom: 10/20 
Ús de l’aprenentatge virtual (e-learning): sí 
Tipus d’agrupació: grups de 2/3 alumnes, exposició davant de tots els alumnes 

4. Metodologia d’aprenentatge: tutories 
Treball presencial/autònom: 10/0 
Ús de l’aprenentatge virtual (e-learning): si 
Tipus d’agrupació: individual 

 
 
Criteris i procediments d’avaluació 
 
Criteris d’avaluació: 
S’avaluarà el coneixement dels conceptes teòrics de la genètica molecular humana, així com 
l'interés i destresa en les pràctiques de laboratori. L’assistència a les sessions pràctiques és 
obligatòria per superar l’assignatura. També es valorarà la capacitat per treballar en grup, tant a 
nivell teòric com pràctic. Cal aprovar l’examen final per superar l’assignatura. 
 
Instruments d’avaluació: 
Examen final 
Presentació de treball en grup 
Presentació de memòria de pràctiques 
Seguiment i realització pràctiques de laboratori 
 
Criteris de qualificació: 
Examen final, 50% 
Presentació de treball en grup, 30% 
Presentació de memòria de pràctiques, 10% 
Seguiment i realització de pràctiques de laboratori, 10% 
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L’avaluació s’organitza mitjançant contracte: no 
 
 
Bibliografia, lectures recomanades i altres recursos didàctics per al treball autònom 
 
ARTICLES DE REVISTES: Am. J. Hum Genet, Int. J. Legal Med, Hum Genetics, Hum 
Biology, etc. 
JORDE et al., (1999). Medical Genetics. Mosby . 
LI, W-H. (1997). Molecular Evolution. Sinauer Ass. Inc., Pub. 
LEWONTIN, R.C. (1979). La base genética de la evolución. Ediciones Omega. 
STRACHAN, T.; READ A.P. (1996). Human Molecular Genetics. John Wiley & Sons. 
 


