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Descriptor de curs/assignatura 
 

Fitxa tècnica 
 
Curs/Assignatura 

Nom: Genètica de la conservació 
Codi: 10570 
Tipus: Optativa 
Semestre: segon 
Horari: dimarts, dijous de 12.40-13.30 
Idioma: Castellà, capacitat de comprensió lectora en anglès 

Professorat 
Professor/a responsible  
Nom: Carlos Juan Clar  Contacte: cjuan@uib.es, tel. 971173425 

 
Nombre de crèdits: 7,5 
 

Hores de treball presencial: 45 
Hores de treball autònom: 142 

 
Objectius i competències 
 
Genèriques: 
 

• Integrar les implicacions socials i ètiques lligades a l’aplicació dels coneixements 
adquirits. 

 
• Integrar coneixements i resoldre problemes. 

 
• Adquirir les capacitats de comunicació escrita i oral de conclusions, conceptes de 

recerca, gestió i divulgació en el ámbit de conexeiment. 
 

• Desenvolupar habilitats d’aprenentatge que permetran a l’alumne continuar els seus 
estudis de manera autònoma. 

 
Específics: 
 

• Adquirir les bases conceptuals i metodològiques que permeten estimar la diversitat 
genètica a poblacions naturals. 

 
• Adquirir les competències necessaries per estimar la probabilitat de supervivència 

d'espècies i poblacions naturals o captives sobre la base de criteris fonamentalment 
genètics. 
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• Capacitat de entendre la literatura científica en l’àmbit de la Genètica de la conservació. 
  
 
Instrumentals: 
 

• Plantejar i resoldre problemes de tipus aplicat en relació amb els conceptes teòrics. 
 

• Coneixement dels mètodes per a desenvolupar e interpretar els marcadors genètics en 
espècies amenaçades.  

 
• Comprensió de bibliografia d'investigació especialitzada.  

 
 

 
Continguts 
 
Descriptors bàsics: 
 

• Espècies amenaçades.  
• Risc d'extinció.  
• Conservació de la diversitat genètica.  
• Reducció de grandària poblacional.  
• Gestió de poblacions naturals i en captivitat.  
• Ús de marcadors moleculars.  
• Anàlisi de viabilitat poblacional. 

 
Divisió conceptual: 
 

1. Espècies amenaçades. Criteris IUCN i legislació espanyola. Genètica i extinció. 
Diversitat genètica: mètodes d'estimació. 

  
2. Poblacions grans i de grandària reduïda. Efectes genètics de la reducció de la grandària 

efectiva poblacional: erosió de la diversitat genètica. 
 
3. Consanguinitat. Efectes de la fragmentació de les poblacions. Maneig de poblacions 

naturals i en captivitat. 
 
4. Resolució de problemes taxonòmics a partir de dades genètiques. Unitats evolutives 

significatives en conservació.  
 
 
Metodologia d’ensenyament i aprenentatge 
 
1. Metodologia d’aprenentatge: classe magistral presencial 
 

Treball presencial/autònom: 30/10 
Ús de l’aprenentatge virtual (e-learning): sí, a Campus Extens 
Tipus d’agrupació: tots els alumnes (Grup gran) 
 

2. Metodologia d’aprenentatge: aula de informàtica i laboratori 
 

Treball presencial/autònom: 15/20 
Ús de l’aprenentatge virtual (e-learning): sí, a Campus Extens 
Tipus d’agrupació: Grup mitjà. 
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3. Metodologia d’aprenentatge: anàlisi de casos d’estudi monogràfics i articles científics 

 
Treball presencial/autònom: 5/30 
Ús de l’aprenentatge virtual (e-learning): sí, a Campus Extens 
Tipus d’agrupació: tots els alumnes (Grup gran) 

 
4. Metodologia d’aprenentatge: tutories 

 
Treball presencial/autònom: 2/2 
Ús de l’aprenentatge virtual (e-learning): no 
Tipus d’agrupació: Grup petit  

 
5. Metodologia d’aprenentatge: estudi individual de conceptes teòrics 
 

Treball presencial/autònom: 0/40 
Ús de l’aprenentatge virtual (e-learning): sí, a Campus Extens 
Tipus d’agrupació: individual 
 

6. Metodologia d’aprenentatge: estudi individual d’eines i conceptes pràctics 
 

Treball presencial/autònom: 0/30 
Ús de l’aprenentatge virtual (e-learning): sí, a Campus Extens 
Tipus d’agrupació: individual 
 

7. Metodologia d’aprenentatge: avaluació 
 

Treball presencial/autònom: 3/0 
Ús de l’aprenentatge virtual (e-learning): sí, a Campus Extens 
Tipus d’agrupació: individual 

 
Criteris i procediments d’avaluació 
 
Criteris d’avaluació: 
 
S’avaluarà l’aprenentatge general i en especial els coneixements adquirits, la relació entre 
conceptes i la claredat d'exposició oral i escrita.  
 
Instruments d’avaluació: 
 
Exàmen final: 55% (70% en cas d’optar per no fer un treball de simulació). 
Presentació d’un treball voluntari de simulació: 15% 
Seguiment i realització de pràctiques: 10% 
Presentacions relacionades amb l’anàlisi de casos d’estudi i articles científics: 20% 
 
Bibliografia, lectures recomanades i altres recursos didàctics per al treball autònom 
 
Llibre de text de consulta bàsica: 
  

• Frankham R., Ballou J.D. Briscoe D.A. 2002. Introduction to Conservation Genetics. 
Cambridge University Press. ISBN: 0-521-63985-9 

 
Llibres de consulta puntual: 
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• Primack RB y Ros J. 2002. Introducción a la Biología de la conservación. Ed. Ariel. 
ISBN 84-344-8039-50 

 
• Fontdevila , A y Moya, A.  1999. Genética de Poblaciones. Ed Sïntesis. Madrid. 

 
• Fontdevila , A y Moya, A.  2003. Evolución. Origen, adaptación y divergencia de las 

especies. Ed. Síntesis. Madrid. 
 

• Freeman,  S. and Herron, J.C. 2002. Análisis Evolutivo. Prentice Hall. Madrid. 
 

• Pineda, F, de Miguel J.M. Casado M.A. Montalvo J. 2002. La diversidad biológica  de 
España. Pearson Prentice Hall. Madrid. ISBN: 842053515X 

 
• Primack, R.B. 1998. Essentials of Conservation Biology (2nd ed). Sinauer. 

 
Planes web: 
 

• The world conservation union IUCN. http://www.iucnredlist.org/ 
 

• Biodiversidad en el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. 
http://www.mma.es/portal/secciones/biodiversidad/especies_amenazadas/ 

 
Articles de consulta per treball autònom i altres materials: 
 

• Plana web de l’assignatura (Campus Extens): http://mdl.uib.es/course/view.php?id=96 
 
 

-  


