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COORDINADOR STEMBACH DA FACULTADE DE BIOLOXÍA: 

NOME: JESÚS MANUEL MÍGUEZ MIRAMONTES 

ENDEREZO ELECTRÓNICO: jmmiguez@uvigo.es | decanatobioloxia@uvigo.es  

TELÉFONO: 986 811 976 

COORDINADOR DO PROXECTO: 

NOME: EMILIO ROLÁN ÁLVAREZ 

ENDEREZO ELECTRÓNICO: rolan@uvigo.es        TELÉFONO: 663 288 818 

PROFESORADO INVOLUCRADO: 

NOME: DIANA VALVERDE 

ENDEREZO ELECTRÓNICO: dianaval@uvigo.es        TELÉFONO: 986 811 983                                                         

Nº DE ESTUDANTES PARTICIPANTES (Máx.4):  2 

TÍTULO DO PROXECTO:  

Análise de xenealoxías para a identificación de enfermidades raras 
 

RESUMO: 

 

 A identificación do patrón hereditario da enfermidade nas familias 

afectadas por enfermidades raras é moi importante á hora de orientar o 

diagnóstico e establecer o consello xenético. A identificación mediante símbolos 

á hora de recoller a información sobre a familia permite establecer uns códigos 

internacionais para a interpretación destas árbores familiares, identificando 

patróns de herdanza, individuos a risco e outros condicionantes na aparición da 

enfermidade. 

 

OBXECTIVO: 

 

 A/O alumna/o aprenderá os símbolos necesarios para a clasificación e 

identificación dos individuos dunha xenealoxía. Realizaranse diagramas das 

xenealoxías e identificarase o modo de herdanza e as excepcións ou modulacións 

que poderían ter lugar nos casos analizados. 

 

PLAN DE TRABALLO: 

 

 A cada alumno/a asignaráselle un caso de enfermidade xenética. 

En cada caso expoñerase unha situación familiar e información sobre unha 
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patoloxía. Identificarase o modo de herdanza, os individuos a risco, a 

probabilidade de aparición de enfermidade atendendo ao modo de herdanza 

observado, os condicionantes éticos do consello xenético, a base molecular da 

enfermidade, a posibilidade de realización de probas xenéticas e a interpretación 

de resultados.  

 

As datas son tentativas: 

 

. 20 de febreiro (16:00 a 19:00). Presentación do proxecto e aprendizaxe 

básica. Traballarán por proxectos. 

 

. 27 de febreiro (16:00 a 18:00): Saída ao intermareal de Cangas do 

Morrazo (segundo clima pódese adiantar ou atrasar un día). Irá TODO o 

alumnado xunto. 

 

. 11, 12 e 13 de marzo (16:00 a 19:00): Análise das mostras da facultade de 

Bioloxía. Traballarán por proxectos. 

 

. 16 de Abril (16:00 a 20:00): Análise estatística dos datos obtidos 

experimentalmente. Traballarán todo o alumnado xunto con ERA. 

 

. 30 de Abril (16:00 a 19:00): Preparación de táboas e figuras, informes e 

presentacións. 

 

A idea é que terminen o informe escrito e a presentación para finais do curso.  
 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: 

 

   Os/as alumnos/as deberían ler un par de artigos seleccionados 

polo/a coordinador/a do proxecto. 
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