CIÈNCIES

Biologia

En què consisteix?
L’objectiu bàsic d’aquesta titulació és proporcionar
els coneixements adequats i actuals sobre
biologia, com també el coneixement de la seva
utilització aplicada. El fet de ser una carrera
experimental es tradueix en un nombre important
d’assignatures pràctiques.

GRAU

Quines competències adquiriràs?
En el grau s’adquireixen competències per a
l’estudi, anàlisi i classificació dels organismes
vius; per a la producció, transformació,
manipulació, conservació i control de la qualitat
de materials d’origen biològic; per a l’estudi
dels efectes biològics de productes de qualsevol
naturalesa; i per dur a terme estudis genètics i
ecològics. A la web de l’estudi trobaràs totes les
competències detallades.
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Palma (Illes Balears)

Quin perfil has
de tenir?

Quines sortides professionals tindràs?

Esperit crític i interès
per respondre qüestions
fonamentals sobre la
ciència.

Professional sanitari en laboratoris clínics, reproducció
humana, salut pública, nutrició i dietètica, salut animal i vegetal,
entre d’altres.
Professional de la investigació científica i el desenvolupament en
tots els àmbits d’avenç científic fonamental i aplicat de les ciències
experimentals i de la vida, en centres de recerca públics i privats.
Professional de la indústria agropecuària, farmacèutica,
agroalimentària i química principalment, desenvolupant tasques
de responsabilitat en les àrees tècnica, de producció i gestió de la
qualitat.
Professional del medi ambient, principalment en sectors com
l’ordenació, la conservació i el control del territori, gestió de recursos i
de residus, avaluació d’impactes i restauració del medi natural.
Professional d’informació, documentació i divulgació en museus,
parcs naturals, zoològics, editorials, gabinets de comunicació, etc.
Professional docent en l’ensenyament secundari, universitari i en la
formació professional, continuada i de postgrau en àrees o matèries
relacionades amb la Biologia.

Il·lusió per adquirir
coneixements
relacionats amb la vida.
Capacitat de
relació per lligar els
coneixements amb la
resolució de problemes.
Interès per la part
experimental de la
ciència.

Entre d’altres:

Més informació
http://estudis.uib.cat/grau/biologia
http://www.uib.cat/facultat/ciencies
alumnes@uib.cat 971 10 10 70
Disseny: Vicerectorat de Campus Digital i Transmèdia. Secció de Comunicació Interna, Promoció i Imatge. Servei de Comunicació, Promoció i Imatge. http://dircom.uib.cat
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PLA D’ESTUDIS

Primer semestre

Matemàtiques II*
Geologia*
Física*
Citologia i Histologia*
Operacions Bàsiques de Camp*

segon CURS
Química Orgànica per a les Ciències de la Vida
Biologia Molecular i Control Metabòlic
Microbiologia
Genètica
Pràctiques Integrades de Biologia Molecular i Cel·lular

Segon semestre

Primer semestre

Matemàtiques I*
Química*
Biologia*
Bioquímica*
Operacions Bàsiques de Laboratori*

Segon semestre

PRIMER CURS

Botànica I
Zoologia I
Ampliació de Microbiologia
Evolució
Pràctiques Integrades de Microbiologia i Genètica

Botànica II: Cormòfits
Ampliació de Fisiologia: Fisiologia Humana
Ecofisiologia Vegetal
Poblacions i Medi Físic
Recursos per a la Valoració de la Biodiversitat (anual)
Pràctiques Integrades de Fisiologia i Biologia Cel·lular (anual)

Primer semestre

Organografia
Fisiologia Animal
Fisiologia Vegetal
Zoologia II
Recursos per a la Valoració de la Biodiversitat (anual)
Pràctiques Integrades de Fisiologia i Biologia Cel·lular (anual)

Comunitats i Ecosistemes
Redacció i Execució de Projectes
Fisiologia i Genètica de les Interaccions Planta-Microorganisme
Pràctiques Integrades d’Ecologia
Treball de Fi de Grau

Segon semestre

Primer semestre

quart CURS

Segon semestre

tercer CURS

Optativa 1
Optativa 2
Optativa 3
Optativa 4
Optativa 5

Crèdits ECTS: 240

Sabies que...
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*Formació bàsica

Obligatoris

Optatius

Treball de
Fi de Grau

la UIB t’ofereix diverses
vies per acreditar el
nivell d’anglès que
necessites per obtenir
el títol de grau?

Entre els optatius hi ha 6 crèdits de pràctiques externes.
Darrera actualització: DESEMBRE de 2018

Més informació
http://estudis.uib.cat/grau/biologia
http://www.uib.cat/facultat/ciencies
alumnes@uib.cat 971 10 10 70
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