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COMPETÈNCIES

C1- Interpretar, en tant que sigui possible, des d’una lògica orgànica les manifestacions 
comportamentals normals i patològiques
C2- Interpretar els avanços de la biologia del comportament
C3- Reconèixer el substrat orgànic del comportament humà
C4- Situar les regions cerebrals d’importància comportamental
C5-  Interpretar  científicament  els  efectes  comportamentals  de  les  diferents  opcions 
terapèutiques així com els efectes de determinats tòxics

OBJECTIUS

Al finalitzar el programa, l’estudiant deurà comprendre:
1- La capacitat operativa de la integració funcional de xarxes de neurones
2- Les bases funcionals de la capacitat de determinats neurotransmisors i fàrmacs per  
modificar comportaments
3- Les interaccions entre el sistema nerviós i la resta de sistemes orgànics i en particular  
la importància dels eixos funcionals neuromuscular i neuroendocrí
4- Les bases orgàniques de les funcions superiors
5- Interpretar els avanços de la neurobiologia



CONTINGUTS

Bloc 1. Estructura i funció de les cèl·lules del Sistema Nerviós 
Tema 1. Introducció. Sistema nerviós i comportament.
Tema 2. Organització cel·lular: neurones i cèl·lules de glia.
Tema 3. Excitabilitat neuronal: potencial d’acció, propagació del potencial i conducció 
saltadora. 
Tema 4. Comunicació neuronal: transmissió sinàptica. Plasticitat sinàptica.
Tema 5. Neurotransmisors, neuromoduladors i receptors. Mecanismes d’acció de 
psicofàrmacs.

Bloc 2. Organització bàsica, desenvolupament i evolució del Sistema Nerviós
Tema 6. Organització general del SN. Eixos i plans anatòmics de referència.
Tema 7. Desenvolupament i plasticitat cerebral.
Tema 8. Evolució del Sistema Nerviós.
Tema 9. Meninges, sistema ventricular i líquid cefaloraquidi. Vascularització cerebral.

Bloc 3. Anatomia funcional del Sistema Nerviós
Tema 10.  Medul·la espinal, nervis espinals i reflexos medul·lars. Vies ascendents i 
descendents. Organització anatòmica i funcional. 
Tema 11. Sistema nerviós autònom. Organització anatòmica i funcional.
Tema 12.  Tronc encefàlic (bulb raquidi, protuberància, mesencèfal). Formació reticular. 
Nervis cranials. Organització anatòmica i funcional.
Tema 13. Cerebel. Organització anatòmica i funcional. Equilibri i coordinació motora.
Tema 14. Diencèfal. Epitàlem. Tàlem i relleu sensorial a l’escorça. Vies de projecció 
difusa. Organització anatòmica i funcional.
Tema 15. Hipotàlem i eix hipotàlem-hipofisari. Sistema neuroendocrí.
Tema 16. Hemisferis cerebrals: escorça cerebral. Organització anatòmica i funcional. 
Integració sensori-motora.
Tema 17. Hemisferis cerebrals: estructures subcorticals. Ganglis bassals i vies de control 
motor. 
Tema 18. Hemisferis cerebrals: hipocamp, amígdala i septum. Organització anatòmica i 
funcional.

Bloc 4. Neuropsicologia.
Tema 19.  Introducció general. Àrees d’estudi i d’intervenció en Neuropsicologia. 
Antecedents històrics de la Neuropsicologia actual. Mètodes i tècniques en 
Neuropsicologia.
Tema 20. Patologia cerebral. Patologia vascular. Tumors cerebrals. Traumatismes 
cranioencefàlics. Patologia infecciosa
Tema 21. Alteracions  de l’atenció. Síndrome confusional aguda. Síndrome 
d’heminegligència contralateral.
Tema 22.  Alteracions de la memòria. Amnèsies. Alteracions de la memòria en 
l’envelliment i malalties neurològiques.
Tema 23.  Alteracions del llenguatge. Afàsies. Alèxies. Agràfies. Aprosòdies.
Tema 24. Agnòsies. Agnòsies visuals. Agnòsies auditives. Somatognòsies.
Tema 25. Apràxies. Concepte i models explicatius. Principals apràxies.
Tema 26. Funcions de les grans divisions corticals. Efectes de les lesions frontals.



Programa de pràctiques i seminaris

1. Tècniques d’estudi del sistema nerviós (varius seminaris).
2. Organització microscòpica del sistema nerviós (Facultat de Medicina).
3. Morfologia externa de l’encèfal1 (Facultat de Medicina, sala de dissecció).
4. Morfologia externa de l’encèfal 2 (Facultat de Medicina, sala de dissecció).
5. Estudi de talls cerebrals (aula d’informàtica).
6. Seminaris d’exposició de treballs.

METODOLOGIA

Per facilitar la consecució dels objectius d’aquesta assignatura, es realitzaran un 40% de 
classes presencials, que consistiran en classes teòriques, classes pràctiques i seminaris.  
L’assistència a les classes pràctiques i  seminaris serà obligatòria i  requisit  para poder 
superar l’avaluació d’aquesta part (que es realitzarà mitjançant una prova, com s’indica en 
el següent apartat).

El professor/a proporcionarà a través del campus virtual divers material d’ajuda: pdfs amb 
material de les classes, lectures recomanades, noticies i pàgines d’internet interessants, a 
més a més proposarà qüestions i exercicis pràctics per a treballar de forma no presencial.  
També publicarà al campus virtual el material que l’alumne/a deu de portar imprès per a  
les pràctiques. A principi de curs, la professora crearà dos fòrums en els que els alumnes 
podran publicar noticies relacionades amb l’assignatura i preguntes dels diferents blocs 
temàtics.

Durant el curs, els alumnes podran acudir a tutories per consultar dubtes sobre la matèria 
explicada (mitjançant  cita  prèvia  amb el  professor/a).  A més a més,  per  a  supervisar 
l’evolució de l’aprenentatge, el professor/a citarà als alumnes (de forma individual o en 
petits grups) en 1 ó 2 ocasions al llarg del curs. 

AVALUACIÓ

Es realitzaran els següents tipus de proves o valoracions:

Valoració de participació al campus virtual: 10%
Valoració de treballs: 10%
Prova de coneixements pràctics/seminaris: 20%
Proves d’avaluació de coneixements teòrics i competències: 60%

Objectius Competències %nota
Nº 1 al 4: Entendre els conceptes bàsics sobre l’estructura i funció de 
les cèl·lules del sistema nerviós (bloc 1)

C1 a C4 10%

Nº 1 al 4: Entendre els conceptes bàsics sobre l’organització bàsica, 
desenvolupament i evolució del  sistema nerviós (bloc 2)

C1 a C4 10%

Nº 1 al 5: Comprendre la organització funcional del sistema nerviós 
en relació al comportament (bloc 3)

C1 a C5 20%

Nº 2 al 4: Comprendre conceptes bàsics de patologia cerebral i 
neuropsicologia (bloc 4)

C1, C3 y C5 20%

Per aprovar hi  ha que aconseguir com a mínim un 50% de la puntuació màxima, i  és 
imprescindible haver superat de forma independent totes les proves d’avaluació.



Al final, se obtindrà la mitjana proporcional de totes les notes superiors a 4, sempre i quan  
no hi hagi més de una nota inferior a 5 durant el curs. En el cas de que algun examen 
tingui una nota inferior a 4, o hi hagin dos exàmens con nota inferior a 5, l’alumne/a haurà 
de  presentar-se  a  una  prova  de  revaluació  al  final  del  curs.  Per  poder  presentar-se 
l’alumne/a haurà de tenir una nota superior a 4 en el 50% de les proves (2 de 4).
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CRONOGRAMA: ACTIVITATS D’APRENENTATGE

SESSIÓ MODALITAT (P/NP) DESCRIPCIÓ OBJECTIUS TASQUES PROFESSOR/A TASQUES ALUMNES RECOMANACIONS % AVALUACIÓ

1

teoria

P Classes teòriques bloc 
1

1,2 Explicar conceptes bàsics so-
bre el sistema nerviós

Atenció, comprensió, parti-
cipació en classe i estudi.

Lectura de temes relaci-
onats en els textos i 
webs recomanats

Veure taula en 
apartat d’avalua-

ció

2

teoria

P Classes teòriques bloc 
2

1,2,3,4 Explicar la estructura bàsica 
del sistema nerviós

Atenció, comprensió, parti-
cipació en classe i estudi.

Lectura de temes relaci-
onats en els textos i 
webs recomanats

Veure taula en 
apartat d’avalua-

ció

3

teoria

P Classes teòriques bloc 
3

1-5 Explicar l’anatomia funcional 
del sistema nerviós

Atenció, comprensió, parti-
cipació en classe i estudi.

Lectura de temes relaci-
onats en els textos i 
webs recomanats

Veure taula en 
apartat d’avalua-

ció

4

pràctica

P Pràctica 1

Morfologia externa del 
cervell

4 Introduir i dirigir l’activitat pràc-
tica

Atenció, comprensió, realit-
zació de l’activitat pràctica i 

elaboració del quadern. 

Lectura de temes relaci-
onats en els textos i 
webs recomanats

Veure taula en 
apartat d’avalua-

ció

5

pràctica

P Pràctica 2

Estudi de talls cere-
brals

4 Introduir i dirigir l’activitat pràc-
tica

Atenció, comprensió, realit-
zació de l’activitat pràctica i 

elaboració del quadern. 

Lectura de temes relaci-
onats en els textos i 
webs recomanats

Veure taula en 
apartat d’avalua-

ció

6

pràctica

P Pràctica 3

Estudi de talls cere-
brals

4 Introduir i dirigir l’activitat pràc-
tica

Atenció, comprensió, realit-
zació de l’activitat pràctica i 

elaboració del quadern. 

Lectura de temes relaci-
onats en els textos i 
webs recomanats

Veure taula en 
apartat d’avalua-

ció

7

seminari

P Seminari 1 4,5 Presentar casos clínics relacio-
nats amb alteracions del com-

portament

Atenció, comprensió, parti-
cipació en el seminari i ela-

boració del quadern.

Lectura de temes relaci-
onats en els textos i 
webs recomanats

Veure taula en 
apartat d’avalua-

ció

8 P Seminari 2 4,5 Presentar casos clínics relacio-
nats amb alteracions del com-

Atenció, comprensió, parti-
cipació en el seminari i ela-

Lectura de temes relaci-
onats en els textos i 

Veure taula en 
apartat d’avalua-



SESSIÓ MODALITAT (P/NP) DESCRIPCIÓ OBJECTIUS TASQUES PROFESSOR/A TASQUES ALUMNES RECOMANACIONS % AVALUACIÓ

seminari portament boració del quadern. webs recomanats ció

9

seminari

P Seminari 3 4,5 Presentar casos clínics relacio-
nats amb alteracions del com-

portament

Atenció, comprensió, parti-
cipació en el seminari i ela-

boració del quadern.

Lectura de temes relaci-
onats en els textos i 

webs

Veure taula en 
apartat d’avalua-

ció

10

teoria

P Classes teòriques bloc 
4

2,3,4,5 Presentar casos clínics relacio-
nats amb alteracions del com-

portament

Atenció, comprensió, parti-
cipació en el seminari i ela-

boració del quadern.

Lectura de temes relaci-
onats en els textos i 

webs

Veure taula en 
apartat d’avalua-

ció

11

seminari

P Seminaris d’exposició 
de treballs

4,5 Elaboració i exposició d’un 
treball. Participació en la 

discussió dels treballs dels 
companys.

Lectura de temes relaci-
onats en els textos i 

webs

Veure taula en 
apartat d’avalua-

ció


