
Codi Assignatura ECTs Semestr Coordinador Unitat que coordina

102868 Biologia del desenvolupament i 
Teratogènia 3 S/2 Camps Polo, Jordi Biologia Cel·lular

102860 Cervell i conducta 3 S/2 Giménez Llort, Lydia Psicologia

102859 Drogues i conductes addictives 3 S/2 Fernández Teruel, Albert Psicologia

102858 Envellir bé 3 S/2 Giménez Llort, Lydia Psicologia

103628 Història de la genètica 3 S/2 Tabernero Holgado, Carlos Història Medicina

104057
Pràctiques en departaments i 
serveis assistencials d'atenció 
primària

3 S/1 Azagra Ledesma, Rafael
López Expósito, Francesc

Medicina interna 
(primària)

103529 Medicina, cine y literatura 3 S/2 Tabernero Holgado, Carlos Història Medicina

102853 Relació metge - pacient 3 S/2 Contreras, Oren Psicologia

102881 Tècniques de biologia molecular 3 S/2 Rodríguez Álvarez, José Bioquímica

Optatives segon curs de medicina 2021-2022



Links a vídeos del polimèdia
Links a vídeos del polimèdia

Biologia del desenvolupament i teratogènia : 
http://polimedia.uab.cat/#v_923

Medicina, Cinema i literatura: 
http://polimedia.uab.cat/#v_921

Tècniques bioquímica molecular:
http://polimedia.uab.cat/#v_904



BIOLOGIA DEL DESENVOLUPAMENT I 
TERATOGÈNIA

L’assignatura estudia les bases morfològiques i biològiques del procés de desenvolupament normal així com les 

patologies que es produeixen quan aquest s’altera. 



Lydia Giménez Llort 
Rosa Maria Escorihuela
Oren Contreras
Albert Fernández Teruel
Daniel Alveal Mellado



Totes les classes són presencials
però el material i les activitats online, 

permeten  solventar la incompatibilitat 
d’horaris amb altres optatives 

Treballs de Recerca

(18 hores, 30% nota final) Treballs de Recerca (35% nota final)

(2 hores, 5% nota final)

(6 hores, 30% nota final)

AVAAVALUACIÓ

CONTINGUTS



Història de la genètica
Carlos Tabernero Holgado

Unitat d’Història de la Medicina (despatx M6-130)

Objectius generals
• Introduir a l'estudiant a la consideració i experimentació de la història com

- vehicle de reflexió/construcció cultural
- instrument de recerca, documentació i popularització de coneixement

científic-mèdic
- eina pedagògica en l’àmbit de la ciència i la medicina

• Introduir a l'estudiant al coneixement de diverses formes de generació, circulació, comunicació i gestió de coneixement científic, 
mèdic i tecnològic, així com la seva intervenció en transformacions socio-culturals clau al llarg de la història

• Dins de l'àmbit específic de la història de la genètica, donar a l'estudiant les eines necessàries per a identificar i analitzar
críticament els principals corrents historiogràfics relatius a la genètica

• Introduir a l'estudiant a l'anàlisi del paper i la situació de la genètica i les seves relacions socials, polítiques, econòmiques i culturals, 
així com el seu impacte en les ciències de la vida, la salut i la societat, tant en l'actualitat com al llarg de la història, i amb una 
perspectiva sobre el futur d'aquesta ciència

Metodologia, estructura i continguts:
La metodologia docent combina sessions presencials, d’exposició i debat, amb lectures i visionat addicional de materials bibliogràfics i 
filmogràfics que es faciliten durant el semestre

Pel que fa als continguts, l'assignatura es divideix en 6 blocs:
A. Introducció a la història de la genètica dins de l'àmbit de la història de la ciència
B. L'herència al llarg de la història. Conceptes i relacions socio-culturals (fins el segle XVIII)
C. Les dues cultures i els pilars de la biologia contemporània (segle XIX)
D. De Mendel a la Teoria Sintètica de l'Evolució: la genètica i la visió històrica de la vida
E. El desenvolupament de la biologia molecular: individu, societat i informació
F. Genètica, genòmica, sociobiologia: debats i reptes



Objectius generals
• Introduir a l'estudiant a la consideració i experimentació de la literatura i el cinema com

- vehicles de reflexió/construcció cultural
- instruments de recerca, documentació i popularització de coneixement

científic-mèdic
- eines pedagògiques en els camps de la història, la ciència, la medicina i la

tecnologia

• Introduir a l'estudiant al coneixement de diverses formes de comunicació lligades a la ciència, la medicina i la tecnologia, i així 
explorar

- la relació dels mitjans de comunicació amb processos de generació, circulació i
gestió de coneixement científic, mèdic i tecnològic

- el paper del cinema i la literatura en la construcció socio-cultural dels
processos salut-malaltia i de les imatges de la medicina i els seus
professionals

- el paper de les ciències naturals i de la tecnologia en els processos de
medicalització

Metodologia, estructura i continguts
La metodologia docent combina sessions presencials, d’exposició i debat, amb lectures i visionat addicional de materials 
bibliogràfics i filmogràfics que es faciliten durant el semestre. En conjunt, es faran aproximacions a múltiples perspectives i 
criteris d’anàlisi relacionats amb el cinema, la literatura, la història, la medicina, la ciència i la tecnologia

Pel que fa als continguts, l'assignatura es divideix en 5 blocs:
A. Introducció a l'anàlisi cinematogràfic i literari, amb èmfasi en la relació medicina - cinema - literatura
B. Bloc dedicat als metges
C. Bloc dedicat a la Salut Pública
D. Bloc dedicat als pacients i les malalties
E. Bloc de conclusions

Medicina, cinema i literatura
Carlos Tabernero Holgado

Unitat d’Història de la Medicina (despatx M6-130)




