
Programa de Dermatologia, 5è curs de Veterinària   
2n semestre 2004/05 

 
 
Professors, horari d’atenció als alumnes, despatx, número de telèfon i adreça 
electrònica: 
 
Mar Bardagí: dilluns i dimecres 12:00-13:00, VO-025, 5811421;  
mar.bardagi@uab.es  
 
Lluís Ferrer: divendres 15:30-17:30, HCV, 5812200;  
lluis.ferrer@uab.es 
 
Dolors Fondevila: dilluns i dimecres 11:30-13:30, VO-027, 5811433;  
dolors.fondevila@uab.es 
 
 
OBJECTIUS 
 
Al final del curs, els estudiants han de: 
 
 
- Saber fer un examen dermatològic complet (incluint les tècniques de diagnòstic bàsiques)   
 
- Saber l’abordatge dels problemes dermatològics més freqüents de gossos i gats.  
 
- Conèixer els signes clínics, el diagnòstic i el tractament de les malalties que causen aquests 

problemes.  
 
També esperem que els estudiants: 
 
- Facin un ús correcte dels llibres de referència i de les revistes científiques.  
 
- Discuteixin els casos clínics amb els professors i els seus companys. 
 
 
 
MÈTODE D’ENSENYAMENT I TREBALL DELS ESTUDIANTS  
 
Les classes s’impartiran en català.  
 
Els casos es presentaran i es discutiran mitjançant l’abordatge orientat al problema. 
 
Es lliuraran còpies de les diapositives projectades durant la classe. 
 
Els estudiants han d’estudiar i resoldre 8 casos dermatològics. El treball dels casos es pot fer 
individualment o en  grups de dos i s’han de lliurar als professors abans de l’inici de la següent 
classe.  
 
Degut al mètode d’ensenyament, l’assistència a classe és molt recomanable i es considera crucial 
per tal de resoldre correctament els casos. 
 
Per tal d’aprovar el curs és imprescindible lliurar tots els casos resolts correctament.  
 
També és imprescindible per tal d’aprovar el curs fer les pràctiques clíniques a l’hospital dos dies 
(es facilitaran uns llistats perquè us hi pugueu apuntar) i assistir a les pràctiques de laboratori 



(estructura i funció cutània, canvis histològics bàsics de la pell i citologia cutània inflamatòria) 
impartides per Dolors Fondevila (també hi haurà uns llistats on us hi haureu d’apuntar).  
 
 
Per aquells estudiants que no aprovin l’assignatura, hi haurà la possibilitat de fer un examen. 
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Suggeriments 
 
Aquest llistat de referències inclou els llibres necessaris per tal de resoldre correctament els casos. 
Tots aquests llibres es troben a la biblioteca de la facultat. 
 
Referència nº 5  és un dels pocs llibres en la dermatologia dels animals de companyia que 
segueix l’abordatge orientat al problema. Us pot ser d’ajuda per tal de definir el problema del cas. 
Un cop tingueu plantejat el diagnòstic diferencial del cas, també us pot fer servei per a organitzar 
el protocol diagnòstic que heu de seguir.   
 
Referències nº 7 i 8 es considera la “bíblia” de la dermatologia dels animals de companyia. Us 
serà útil per, un cop tingueu definit el problema dermatològic, decidir quines malalties heu 
d’incloure en el diagnòstic diferencial i per preparar el protocol diagnòstic.  
 
Referències nº 1, 4, 6, 9 i 10  aprofundeixen en diferents temes de la dermatologia dels animals 
de companyia.  
 
Referència nº 2 i 3 són casos clínics dermatològics (la nº 2 en CD i la nº 3 en llibre). Us poden 
ser d’utilitat per veure com es fa l’abordatge clínic dels problemes dermatològics descrits.  
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