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OBJECTIUS

− Adquirir uns coneixements bàsics de la ciència
ecològica (principis, lleis i teories, hipòtesis,
models, patrons i processos), així com el vocabulari i la terminologia adequats per expressarho de forma precisa.
− Establir relacions de l’ecologia amb altres
disciplines i adquirir una visió integradora dels
processos ecològics.

CONTINGUTS

Tema I: Introducció a l’Ecologia
Definicions. Conceptes. Relacions amb altres
ciències.
Tema II: Condicions per a la vida
− Factors ecològics i la seva influencia sobre els
éssers vius. Concepte de factor limitant. Llei del
mínim. Llei de tolerància. Adapta-ció als factors
ambientals. Nínxol ecològic.
− Energia. Importància de la Llum, Radiació ona
curta, ona llarga. Lum-vegetació.
− Processos clau d’intercanvi. La vida a la terra es
basa en el carboni.
− Efecte de la temperatura i humitat sobre els
organismes. Adaptacions.
− Periodicitat. Ritmes biològics.
− Canvi climàtic. Definicions. Importància.
− Nutrients i sòl. Paper dels éssers vius en la
disponibilitat de nutrients.

Tema III: Poblacions
− Introducció. Relacions entre espècies.
− Herbivorisme. Adaptacions de les plantes en
front la depredació.
− Interacció de l’ésser humà amb les poblacions
naturals. Transgènics.
− Genètica de poblacions. Especiació. Teories.
Tema IV: Comunitats
− Estructura. Distribució. Mètodes d’anàlisi de la
vegetació.
− Diversitat. Concepte.
− Successió de comunitats.
Tema V: Ecosistemes
− Producció en els ecosistemes i estructura tròfica.
− Pertorbacions en els ecosistemes: espècies
invasores, efecte del foc.
− Modificacions del paisatge.
METODOLOGIA

Classes teòriques.

AVALUACIÓ

Avaluació continuada amb lliurament de treballs
breus després de cadascun dels temes. Es faran en
hores lectives. També es valorarà el treball
bibliogràfic d’un tema seleccionat per l’alumne i
que estigui dins dels temes prèviament tractats.

LLENGUA DE DOCÈNCIA

Castellà
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ALTRES RECURSOS

Transparències que es presentin a classe.

