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IV - FUNCIONS GASTROINTESTINALS 

15 - Funcions gastrointestinals. Control de les funcions gastrointestinales. Sistema nerviós entèric. 
Hormones i pèptids gastrointestinals.  

16 - Secrecions gastrointestinals: salivar, gàstrica, pancreàtica i biliar. Components.  
17 - Deglució; ompliment i buidament gàstric.  
18 -  Motilitat intestinal postprandial: moviments de segmentació i peristàltics. Complexes motors 

migratoris.  
19 -  Digestió i absorció intestinal.  
20 - Secreció i absorció d'aigua i electrolits en el intestí.  
21 -  Digestió i motilitat de l’intestí.  
22 - Digestió per simbionts. Digestió en el estómac dels remugants.  
23 -  Motilitat de l’estómac dels remugants.  
24 - Digestió en aus.  

 
II -FISIOLOGIA RENAL  

25 - El ronyó. La nefrona. Circulació renal. Concepte de depuració. Funció glomerular. Taxa de 
filtració glomerular.  

26- Funcions tubulars. Reabsorció tubular. Mecanismes de reabsorció. Secreció tubular. Mecanismes 
de concentració i dilució de la orina. Micció.  

27 - Regulació de l'equilibri àcid-base. Sistemes tampó de la sang i els teixits. influències 
metabòliques, respiratòries i renals.  

 
III - FUNCIÓ REPRODUCTORA  

28 - Biologia del sexe. Diferenciació sexual. Esteroides sexuals.  
29- Funció testicular. Compartiments testiculars. Regulació i organització de l'espermatogènesi.  
30 - Funció ovàrica i cicle ovàric. Fases del desenvolupament fol·licular. Ovulació. Luteogènesi. 

Luteolisi.  
31- Regulació del cicle ovàric. Regulació de la secreció de gonadotrofines. Tipus de cicles: Cicle 

menstrual; Cicle estral; Femelles polièstriques i monoèstriques.  
32 - Influències ambientals en la reproducció. Efectes del fotoperíode sobre la funció gonadal: animals 

estacionals i no estacionals. Efecte del coit: ovulació induïda. Efecte de la interacció social.  
33- Funció dels andrògens en l’adult. Secrecions de l'aparell reproductor masculí. Funció dels 

estrògens i progestàgens en l'aparell reproductor femení. Canvis en l'oviducte, úter, cèrvix i 
vagina durant el cicle ovàric. Reflexos genitals: Erecció, ejaculació.  

34 - Gestació. Reconeixement i suport endocrí de la gestació. Diferències entre les diferents espècies 



de mamífers domèstics. Part. Canvis hormonals que l'indueixen. Funcions de l’oxitocina. 
Restauració dels cicles després del part.  

35- Lactació. Desenvolupament de la glàndula mamària. Mecanisme de la secreció làctea. Inici, 
manteniment i supressió de la lactació. Ejecció de la llet. Influència de la lactació sobre la funció 
ovàrica.  

36 - Reproducció en aus.  
  

PRÀCTIQUES  

1- Valoració d'alteracions metabòliques.  

2- Determinació del flux plasmàtic renal i la taxa de filtració glomerular en el gos.  

 
SEMINARIS 

Accions de les prostaglandines.  

Funcions de la glàndula pineal.  

Discussió dels resultats de la pràctica 1  

Disfuncions endocrines (I) 
(*)

.  

Disfuncions endocrines (II) 
(*)

..  

Detoxicació hepàtica i circulació enterohepàtica en la rata (vídeo).  

 
Motlilitat intestinal en el gos (video)  

 
Motilitat dels remugants  
Adaptacions del tub digestiu.

 (*)
. 

 
Proves de funcionalisme renal   
Reproducció 1 

(*)
.  

Reproducció 2 
(*)

. 
 
 
(*)

 En aquestes sessions es discutiran casos que els alumnes hauran de resoldre individualment abans de la sessió de 

discussió.  
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NORMES D'AVALUACIÓ  
 

CONVOCATÒRIA DE JUNY: AVALUACIÓ CONTINUADA  

Per a superar l’assignatura cal obtenir una nota final igual o superior a 5  

L’avaluació constarà de 3 parts:  

Examen global final, que inclou tot el temari i que valdrà el 80 % de la nota final Entrega de 
casos: Se’n plantejaran 2 que computaran un 10% de la nota final cadascún  

AVALUACIÓ CONTINUADA: al llarg del curs es faran diverses proves que no s’avisaran ni es 
programaran prèviament i que tenen com a finalitat aconseguir:  

. • una implicació continuada dels alumnes en l’estudi de la matèria  

. • una bona estimació del nivell que cada estudiant va assolint en l’assignatura  

. • una detecció a temps dels possibles errors conceptuals. •  
 
Aquestes proves no es consideren examens i per tant no promitgen però es tindran en compte a l’hora 

d’aplicar bonus per incrementar la nota final.  

Condicións d’aplicació de BONUS  
. • Cal haver tingut al menys un 4/10 en l’examen final 
 
. • Cal haver tingut  un promig de 4/10 en les proves d’avaluació continuada.  
En aquest cas s’aplicarà un bonus d’un 10% del promig obtingut en les proves d’avaluació continuada  que se  
sumarà a la nota final.  
 
. • Notes de l’examen global iguals o superiors a 7 es bonificaràn amb un 15% de la nota 
promig de les proves de classe  
 



CONVOCATÒRIA DE SETEMBRE:   

NO ES CONSIDERARA ALTRA PUNTUACIÓ QUE LA OBTINGUDA EN UN EXAMEN FINAL 
GLOBAL DE L’ASSIGNATURA.  
 
 
 

 

 


