
Assignatura: Clínica d’animals exòtics CURS 2009-2010 
Codi: 21.232 
Responsable: Jaume Martorell 
Crèdits ECTS: 2 
 
Des de fa un any l’assignatura va canviant, dona un gir a l’ensenyament- 
aprenentatge. Hem fet una adaptació a Bolonya. 
L’alumne generarà el material de l’assignatura. 
Hi haurà classe presencials obligatòries i classe no presencials. 
L’horari estarà guiat pel programa docent. 
La valoració serà de: 
Matèria generada: 4 punts 
Pràctiques al hospital + treball: 4 punts 
Examen: 2 punts 
 
Programa Docent del Curs 2009-2010 
 
Segons el programa oficial del curs aquestes són les dates de les classes i el nombre 
d’hores assignades a l’aula: 
 
Setmana 1 (1h): Presencial (22/SEPT/2009) 

Introducció de l’assignatura 
Organització de l’assignatura 
Triada de Matèria: s’oferirà als alumnes una llista de temes que hauran de 

preparar sobre petits mamífers 
Informació de la recerca de material i síntesis 

 
Setmana 2 (1h): No presencial 

Recerca de material i síntesis 
  
Setmana 3 (1h): No presencial 

Recerca de material i síntesis 
 Entregar material data límit 
 
Setmana 4 (2h): Presencial (13/OCT/2009) 
 Els alumnes hauran d’haver lliurat el material al professor.  

Discussió i Complementació dels temes amb classe magistral 
Triada de Matèria: s’oferirà als alumnes una llista de temes que hauran de 

preparar sobre Aus 
 

Setmana 5 (1h): No presencial 
Recerca de material i síntesis 

  
Setmana 6 (1h): No presencial 

Recerca de material i síntesis 
 Entregar material data límit dia 
 
Setmana 7 (2h): Presencial (03/NOV/2009) 



Discussió i Complementació dels temes amb classe magistral 
Triada de Matèria: s’oferirà als alumnes una llista de temes que hauran de 

preparar sobre Rèptils 
 
Setmana 8 (1h):  No Presencial 

Recerca de material i síntesis 
Entregar material data límit dia 

 
Setmana 9 (1h):  No Presencial 

Recerca de material i síntesis 
Entregar material data límit dia 

 
Setmana 10 (2h): presencial (24/NOV/ 2009) 

Discussió i Complementació dels temes amb classe magistral 
Els alumnes hauran d’haver lliurat el material al professor 
Complementació dels temes amb classe magistral 

 
Setmana 11 (1h): Presencial (01/DIC/2009) 
 Discussió final 
 
Setmana 12 (1h): Presencial (09/DIC/2009) 
 Examen final 
 
I aquesta és la distribució del temps de l’estudiant: 
 
Hores presencials 9 
Hores de dedicació autònoma: 26 
Hores de pràctiques (a l’Hospital clínic vet): 13 
Hores d’exposició del cas clínic: 1 
Hores d’examen: 1 
Total: 50h 
 
Temes: 

Conills i petits rossegadors 
No ingesta de cecotrofos 
Diarrea 
Epífora 
Disnea 
Head tilt 
 
 Fures 
Femtes verdes 
Diarrea 
Secreció nasal 
Alopecia 
Debilitat 
 
 Aus 
Dieta  de les aus 
Diarrea 



Regurgitació-vòmit 
Poliuria 
Secreció nasal 
Disnea 
Epífora 
Head tilt-paraperesia 
Distensió celómica per problema reproductiu 
Distensió celómica per no problema reproductiu 
Pèrdua del plomatge 
Picatje etològic 
Tremolors 
Intoxicacions  
Anestèsia 
 
 Rèptils 
Dieta d’animal hervíbors 
Dieta d’animals carnívors-insectívors 
Aclimatació: temperatura, llum, humitat, substrats i decoració 
Debilitat generalitzada 
Anorexia 
Disecdisis 
Epífora, secreció nasal 
Disnea 
Distensió celómica per problema reproductiu 
Distensió celómica per no problema reproductiu 
Diarrea 
Constipació 
Tremolors convulsions 
Prolapse 
Anestèsia 


