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1.4.5. Conseqüencies de les mutacions: implicació en l'evolució de les especies i 
en la salut. 
1.4.6. Enginyeria genetica: finalitats i tecniques basiques. Paper deis enzims de 
restricció i de les retrotranscriptases. Reacció en cadena de la polimerasa. 
1.4.7. Aplicacions de l'enginyeria genetica en agricultura i medicina. lnvestigació 
actual sobre el genoma huma. 
1.4.8. Repercussions socials i valoracions etiques de la manipulació genetica. 

1.5. La funció de nutrició en els éssers pluricel-lulars 
1.5.1. La funció de nutrició. Nutrients, tipus i funcions. Nutrició autotrofa 
heterotrofa. Diferencies en la nutrició deis éssers unicel-lulars i pluricel-lulars. 
1.5.2. N utrició vegeta 1: a bsorció de nutrients, tra nsport, interca nvi de gasas 
excreció. 
1.5.3. Estructura i funció de les arrels. Mecanismes de transport. Saba bruta 
saba elaborada. Estructura de les fulles. Estomes. 
1.5.4. Nutrició animal: digestió, respiració, circulació i excreció. 
1.5.5. Procés digestiu. Models d'aparells digestius en els animals i les seves 
relacions. Transport de substancies. Medí intern. Models de sistemes circulatoris 
en els animals. Procés respiratori. Models d'aparells respiratoris en els animals. 
Procés d'excreció. Models de sistemes d'excreció. 
1.5.6. Homeostasi. 

1.6. La funció de relació en els éssers pluricel-lulars 

1.6.1. La funció de relació: característiques generals. 
1.6.2. La relació en els vegetals: tropismes i nasties. Coordinació hormonal. 
Principals hormones vegetals. 
1.6.3. La funció de relació en els animals. Tipus de coordinació: hormonal i 
nerviosa. Diferencies. 
1.6.4. Coordinació nerviosa. Característiques generals. Receptors. Efectors. 
Neurona. Transmissió nerviosa. Sinapsi. Models de sistemes nerviosos en 
vertebrats i invertebrats. 
1.6.5. Coordinació hormonal en els animals. Característiques generals. Hormona. 
Principals hormones animals i les seves funcions. Glandules endocrines. Relació 
neuroendocrina. 

1.7. La funció de reproducció en els éssers pluricel-lulars 

1.7.1. La funció de reproducció: característiques generals. Tipus de reproducció: 
asexual i sexual. Formació de gametes. Avantatges i desavantatges de cada tipus 
de reproducció. 
1.7.2. Reproducció en les plantes. Reproducció alternant. Gametofit i esporofit. 
1.7.3. Reproducció en invertebrats i vertebrats. Reproducció sexual i asexual. 
1.7.4. lntervenció humana en la reproducció de plantes i animals. Clonació i les 
seves conseqüencies terapeutiques i economiques. lmplicacions etiques i socials. 

1.8. lmmunologia 

1.8.1. Defenses de l'organisme. lmmunitat. Antígens. 
1.8.2. Barreres defensives i resposta inflamatoria. Macrofags. 
1.8.3. Órgans i teixits limfoides. lmmunitat cel-lular i humoral cel-lules 
implicades: limfocits T i B. 
1.8.4. Estructura i funció deis anticossos. Reaccions antigen/anticos. 
1.8.5. Resposta immunitaria primaria i secundaria. 

1.9. Microbiologia i biotecnología 

1.9.1. Els microorganismes i la diversitat d'aquests. Tipus de microorganismes 
segons l'organització. 
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