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Identificació de l'assignatura

Assignatura 22762 - Fisiologia Humana
Crèdits 2,4 de presencials (60 hores) 3,6 de no presencials (90 hores) 6 de totals (150

hores).
Grup Grup 1, 1S (Campus Extens)
Període d'impartició Primer semestre
Idioma d'impartició Català

Professors

Horari d'atenció als alumnes
Professor/a

Hora d'inici Hora de fi Dia Data d'inici Data de fi Despatx

María Cristina Nicolau Llobera
cristina.nicolau@uib.es

11:00 14:00 Dimarts 03/10/2016 30/09/2017 edifici Guillem
Colom, despatx

1B. Sempre
baix cita prèvia

Mourad Akaarir El Ghourri
mourad.akaarir@uib.es

11:00 13:00 Divendres 12/09/2016 31/07/2017 1B

12:30 14:30 Dijous 12/09/2016 02/02/2017 Despatx nº 32,
sempre baix
cita prèvia

12:30 13:30 Divendres 01/02/2017 30/06/2017 Despatx nº 32,
sempre baix
cita prèvia

Antonio Gamundí Gamundí
antoni.gamundi@uib.es

16:00 17:00 Dimecres 01/02/2017 30/06/2017 Despatx nº 32,
sempre baix
cita prèvia

Contextualització

L’assignatura Fisiologia Humana pertany al Mòdul de Formació Bàsica i a la branca de Ciències de la Salut,
com altres dues assignatures amb les quals està molt relacionada, Anatomia General i Anatomia del Sistema
Neuromusculoesquelètic. Pretén que l’alumne aprofundeixi amb el coneixement del cos humà, coneixements
i capacitacions indispensables per a la formació d’un futur fisioterapeuta, amb capacitat per a les activitats
de prevenció i intervenció terapèutica, per la qual el coneixement de l’estructura i funció del cos humà
serà imprescindible. És molt important que els continguts d’aquesta assignatura estiguin coordinats amb
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l’Anatomia General i l’Anatomia del Sistema Musculoesquelètic, que a més a més les tres s’imparteixen al
primer semestre.

Requisits

Recomanables
Donat el caràcter bàsic de l’assignatura, aquesta no presenta requisits essencials excepte certs coneixements
bàsics de biologia a nivell de batxillerat

Competències

Bàsiques
Se poden consultar a la següent direcció:
https://portal.uib.cat/documents/22134/741304/GFT2-MMOD3-06022015.pdf/19331132- 8c2d-4665-
bb23-2bd4c51fcafd

Específiques
* E1 - Conocer y comprender la morfología, la fisiología, la patología y la conducta de las personas, tanto

sanas como enfermas, en el medio natural y social.

Genèriques
* G1-Capacitat d'anàlisi i síntesis.
* G7 - Resolución de problemas.
* G16 - Aprendizaje autónomo.

Bàsiques
* Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça

següent: http://estudis.uib.cat/ca/grau/comp_basiques/

Continguts

Continguts temàtics
Bloc 1. EMBRIOLOGIA I HISTOLOGIA

1.1. Embriologia. Embriologia del sistema nerviós.

1.2. Teixits. Tipus. Teixit ossi i muscular

1.3. Creixement ossi i remodelació òssia

Bloc 2. SISTEMES DE COMUNICACIÓ, CONTROL E INTEGRACIÓ;
2.1. Homeostàsia

2.2. Fisiologia de la cèl·lula nerviosa. Transmisió de l’informació nerviosa.

http://estudis.uib.cat/ca/grau/comp_basiques/
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2.3. Divisions fisiològiques del sistema nerviós.

2.4. Integració neuroendocrina: Eix hipotalámico-hipofisario. Mecanismes d’acció endocrina.

2.5. Funció endocrina tiroïdal i paratiroidea

2.6. Funció endocrina adrenal

2.7. Funció endocrina pancreàtica

2.8. Funció endocrina gonadal

Bloc 3. SISTEMES DE SUPORT I MOVIMENT
3.1. Fisiologia sensorial. Receptors.

3.2. Sistemes sensorials. Vies sensorials

3.3. Sistema motor. Reflexes.

3.4. Fisiologia del sistema Muscular. Control i vies motors. Postura i moviment.

3.5. Sistema nerviós autònom i el control de l'activitat visceral. Estructura i funcions.

Bloc 4. FUNCIONS DE CIRCULACIÓ I DEFENSA
4.1. Fisiologia del sistema sanguini

4.2. El sistema cardíac

4.3. El sistema vascular i hemodinàmica

Bloc 5. FUNCIONS D'INTERCANVI, DIGESTIÓ I ELIMINACIÓ
5.1. Mecànica i control de la ventilació

5.2. Intercanvi pulmonar de gasos i equilibri àcid-base

5.3. Hemodinàmica renal i filtració glomerular

5.4. Equilibri de líquids i electrolits

5.5. Fisiologia del sistema digestiu

5.6. Digestió i absorció de nutrients

Bloc 6. FUNCIONS ADAPTATIVES
6.1. Fisiologia de l'exercici

6.2. Control de la temperatura corporal

6.3. Fisiologia dels ritmes biològics

Metodologia docent

A continuació es descriuen les activitats de treball presencial i no presencial previstes en l'assignatura amb
l'objecte de desenvolupar i avaluar les competències establertes. Les activitats presencials consten de: classes
magistrals (grups grans), seminaris (grups mitjans) amb els quals es pretén que l'alumnat entengui les bases
experimentals que donen lloc als coneixements que s'expliquen en les classes magistrals, i, exposicions orals
en grup (grups mitjans) sobre temes relacionats amb els continguts de l'assignatura. Aquesta assignatura forma
part del projecte Campus Extens, mitjançant la plataforma de teleeducació Moodle. Així, l’alumne tindrà
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a la seva disposició documents, exercicis, activitat, amb els quals podrà progressar en l’adquisició de les
competències establertes a la guia docent.

Activitats de treball presencial

Modalitat Nom Tip. agr. Descripció Hores

Classes teòriques Classes magistrals Grup gran (G) Mitjançant el mètode expositiu, el professor/a explicarà els
continguts més importants de les unitats didàctiques, donant
informació sobre el mètode de treball aconsellat i el material
didàctic que ha d’utilitzar per preparar de forma autònoma els
continguts.

42

Seminaris i tallers Seminaris Grup mitjà (M) Seminaris per a reforçar els continguts teòrics 9

Avaluació Parcial I Grup gran (G) Aproximadament a la meitat del semestre es realitzarà un
parcial que pretén valorar si l'estudiant ha adquirit els
coneixements bàsics de la matèria fins al moment impartits.
Aquesta prova tindrà una durada màxima de 60 minuts

1

Avaluació Parcial II Grup gran (G) Durant el període d'avaluació complementària de Juny es
realitzarà un segon examen parcial que pretenen valorar si
l'estudiant adquireix els coneixements bàsics de la matèria
que no s'havien avaluat en el parcial anterior i els continguts
del seminari. Aquesta prova tindrà una durada màxima de 90
minuts.

2

Altres Exposicions orals Grup mitjà (M) Es formaran grups de 2 o 3 alumnes i se’ls assignarà un tema
relacionat amb els continguts de l’assignatura per a exposició
oral. Un resum d’aquesta exposició s’haurà de presentar per
escrit.

6

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació
contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants
si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la
plataforma Campus Extens.

Activitats de treball no presencial

Modalitat Nom Descripció Hores

Estudi i treball
autònom individual

Preparació unitats
didàctiques i seminaris

Desprès de l’exposició per part del professor/a a les classes magistrals i
seminaris, l’alumne haurà d’aprofundir en la matèria a través de l’estudi
personal i de les lectures recomanades utilitzant tant el material disponible
en Moodle com la bibliografia indicada.

60

Estudi i treball
autònom en grup

Preparació de les
exposicions orals

Preparació del treball que haurà de ser exposat en classe 30
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Riscs específics i mesures de protecció
Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut dels
alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

Les competències establertes en l'assignatura seran valorades mitjançant l'aplicació d'una sèrie de
procediments d'avaluació. En la taula del present apartat es descriu per a cada procediment d'avaluació, la
tipologia (recuperable: R, no recuperable: NR), els criteris d'avaluació i el seu pes en la qualificació de
l'assignatura segons l'itinerari.

Per a aquesta assignatura s'estableix un únic itinerari amb els següents elements d’avaluació: dos exàmens
parcials amb la finalitat d'avaluar els coneixements adquirits a partir de la docència magistral impartida, un
examen en relació amb els continguts implicats en les sessions de seminaris i en els resums de les exposicions
orals Per superar l'assignatura, l'alumne haurà de complir les següents condicions indispensables: (a) La nota
mínima perquè qualsevol element avaluat recuperable sigui considerat ha de ser igual o superior a 4,0; (b) una
vegada es compleixi l'apartat anterior, deu també complir-se que la mitjana de tots els elements d’avaluació
recuperables ha de ser igual o superior a 5,0; i una vegada complerts aquests requisits, l'alumne obtindrà una
qualificació numèrica entre 0 i 10 punts per a cada activitat avaluativa, la qual serà ponderada segons el seu
pes, a fi d'obtenir la qualificació global de l'assignatura. Aproximadament a la meitat del semestre es realitzarà
l'examen del primer parcial. La sessió destinada a l'examen final del període d’avaluació complementari de
Juny tindrà per finalitat que l'alumne realitzi l'examen del segon parcial i desl continguts del seminari. Les
dates s'indicaran adequadament en el Cronograma de l'assignatura. La sessió d'Avaluació extraordinària del
mes de Juliol tindrà per finalitat que l'alumne superi aquells elements avaluatius recuperables que no va poder
superar durant el semestre.

Les qualificacions obtingudes de les activitats d’avaluació no recuperables es conservaran per al període
avaluatiu extraordinari de Juliol. La correcció i qualificació del treball autònom en grup es realitzarà atenent
als següents ítems que seran qualificats de forma individual del 0 al 10: A1) Organització i estructura de
l'exposició, A2) Suport gràfic, A3) Ús apropiat del llenguatge i de la terminologia, A4) Capacitat de síntesi,
B1) Eficàcia comunicativa, B2) Domini del tema i B3) Qualitat en la defensa del treball i a les preguntes
que es plantegin. La qualificació obtinguda serà la d'aplicar la següent equació: Nota = [(A1+A2+A3+A4)
+ 2(B1+B2+B3)]/10. En el supòsit que un grup de treball consideri necessari expulsar qualcun dels seus
integrants, ha de comunicar-ho a l’afectat/ada i al professor/a, i incloure els motius en la comunicació, amb
temps suficient per poder esmenar la situació que ha ocasionat l’expulsió» Tal com estableix el Reglament
Acadèmic de la UIB per al curs 2015-2016 on s'indica que al menys el 50% de la qualificació final d'una
assignatura ha de dependre d'un procediment d'avaluació contínua, en el període avaluatiu extraordinari de
Juliol només es permetrà a l'alumne recuperar un màxim de dos dels tres elements avaluatius recuperables
que consta aquesta assignatura.

En el cas que un alumne obtingui per aplicació matemàtica dels pesos dels elements evaluativos un resultat
de 5,0 o superior però no superi l'assignatura per que no ha obtingut la qualificació mínima exigida en alguns
dels elements avaluatius, és a dir, aquells que són condició necessària per superar l'assignatura, la qualificació
global obtinguda serà de 4,5. El plagi es considera frau en l'avaluació a tots els efectes, per la qual cosa es
regularà segons el que estableix a aquests efectes el Reglament acadèmic. Aquesta assignatura es desenvolupa
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sota l'empara de la LOPD 15/1999, per la qual cosa no es permet cap tipus d'enregistrament de la docència
sense el permís explícit del professor, ni l'ús fraudulent del seu contingut o dels materials.

Parcial I

Modalitat Avaluació
Tècnica Proves objectives (recuperable)
Descripció Aproximadament a la meitat del semestre es realitzarà un parcial que pretén valorar si l'estudiant ha adquirit

els coneixements bàsics de la matèria fins al moment impartits. Aquesta prova tindrà una durada màxima de
60 minuts

Criteris d'avaluació Una prova objectiva aproximadament a la meitat del període lectiu segons cronograma. Sols qualificacions
superiors a 4 seran considerades i podrà fer mitja amb la resta de notes. Aquesta prova podrà recuperar-se en
el període extraordinari de juliol.

Percentatge de la qualificació final: 25% amb qualificació mínima 5

Parcial II

Modalitat Avaluació
Tècnica Proves objectives (recuperable)
Descripció Durant el període d'avaluació complementària de Juny es realitzarà un segon examen parcial que pretenen

valorar si l'estudiant adquireix els coneixements bàsics de la matèria que no s'havien avaluat en el parcial
anterior i els continguts del seminari. Aquesta prova tindrà una durada màxima de 90 minuts.

Criteris d'avaluació Una prova objectiva aproximadament a la darrera setmana del període lectiu, segons cronograma. Sols
qualificacions superiors a 4 seran considerades i podrà fer mitja amb la resta de notes. Aquesta prova podrà
recuperar-se en el període extraordinari de juliol.

Percentatge de la qualificació final: 50% amb qualificació mínima 5

Exposicions orals

Modalitat Altres
Tècnica Proves orals (no recuperable)
Descripció Es formaran grups de 2 o 3 alumnes i se’ls assignarà un tema relacionat amb els continguts de l’assignatura

per a exposició oral. Un resum d’aquesta exposició s’haurà de presentar per escrit.
Criteris d'avaluació Cada grup mitjà es dividirà en grups de 2-4 estudiants. A cada grup se li assignarà amb anticipació, un tema

relacionat amb el temari, i un dia per a la seva exposició oral a la resta d'estudiants. Una setmana abans del
dia prefixat per a l'exposició, el grup haurà de remetre al professor a través de Campus Extens un resum de
l'exposició perquè pugui ser corregit. El dia de l'exposició, cada membre del grup participarà en ella i s’exposarà
a les preguntes plantejades pel professor i la resta d'alumnat.

Percentatge de la qualificació final: 25% amb qualificació mínima 5

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Bibliografia bàsica

- TORTORA-DERRICKSON. Principios de Anatomía y Fisiología. Editorial Médica Panamericana, 2006
- TRESGUERRES, J.A.F. Fisiología humana. Editorial McGraw-Hill-Interamericana, 2005
- GUYTON, A. C. Tratado de fisiología médica. Editorial Elsevier, 2011
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- SCHMIDT, R. F., y THEWS, G.: Fisiología Humana. Ed. Interamericana, McGraw-Hill

Bibliografia complementària

- MULRONEY, S.; MUERS, A. Netter. Fundamentos de fisiología. Editorial Elsevier-Masson 2011
- SILVERTHORN. Fisiología humana. Un enfoque integrado. Editorial Médica Panamericana, 2008.
- CARDINALI. Neurociencia aplicada. Editorial Médica Panamericana, 2007.
- RHOADES y BELL. Fisiología Médica: Fundamentos de Medicina. LIPPINCOTT WILLIAMS AND
WILKINS. WOLTERS KLUWER HEALTH edit. 2012


