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1. Dades de l’assignatura 

Nom de l’assignatura Parasitologia 
  
Codi 102659 
  
Crèdits ECTS 3 
  
Curs i període en el que 
s’imparteix primer curs, segon quadrimestre 

  
Horari http://www.uab.cat/veterinaria/ 
  
Lloc on s’imparteix Facultat de Veterinària 
  
Llengües català, castellà 
  

Professor/a de contacte (Professor responsable) 

Nom professor/a David Ferrer Bermejo 
  

Departament Sanitat i Anatomia Animals 
  

Universitat/Institució UAB 
  

Despatx 273 
  

Telèfon 93 5812847 
  

e-mail david.ferrer@uab.cat 
  

Horari d’atenció Es concretarà per correu electrònic. 
 

2. Equip docent 

Nom professor/a Joaquim Castellà Espuny 
  

Departament Sanitat i Anatomia Animals 
  

Universitat/Institució UAB 
  

Despatx 235 
  

Telèfon 93 5811049 
  

e-mail joaquim.castella@uab.cat 
  

Horari de tutories Es concretarà per correu electrònic. 

  
 



 

 

Nom professor/a Anna Ortuño Romero 
  

Departament Sanitat i Anatomia Animals 
  

Universitat/Institució UAB 
  

Despatx 235 
  

Telèfon 93 5811049 
  

e-mail ana.ortuno@uab.cat 

  
 

Horari de tutories Es concretarà per correu electrònic. 
  

Nom professor/a Sonia Almería de la Merced 
  

Departament Sanitat i Anatomia Animals 
  

Universitat/Institució UAB 
  

Despatx  
  

Telèfon 93 5812847 
  

e-mail sonia.almeria@uab.cat 
  

Horari de tutories Es concretarà per correu electrònic. 

  
 

Nom professor/a Juan F. Gutiérrez Galindo 
  

Departament Sanitat i Anatomia Animals 
  

Universitat/Institució UAB 
  

Despatx 237 
  

Telèfon 93 5811049 
  

e-mail juan.gutierrez@uab.cat 
  

Horari de tutories Es concretarà per correu electrònic. 

 



 

 

 

3.- Prerequisits 
Tot i que no hi ha prerequisits oficials, és convenient que l’estudiant repassi els continguts 
bàsics de Biologia 

 

4.- Contextualització i objectius formatius de l’assignatura 
Es tracta d’una assignatura de primer curs de caràcter bàsic en la que l’estudiant haurà 
d’adquirir els coneixements teòrics i pràctics que li permetran saber les tècniques i 
mètodes bàsics per a estudiar els paràsits. Els objectius d’aquesta matèria són: 
 

• Iniciar l’alumne en l’estudi dels paràsits dels animals domèstics i útils com a 
agents productors de malaltia. 

• Iniciar l’alumne en el coneixement de la morfologia, bionomia, fisiologia i 
sistemàtica dels paràsits dels animals domèstics i donar a conèixer la importància 
de les relacions entre paràsit, hoste i medi ambient. 

• Desenvolupar l'actitud de l'alumne envers les disciplines de Malalties Parasitàries i 
de Zoonosis i Salut Pública. 

 

 

5.- Competències i resultats d’aprenentatge de l’assignatura 

Competència CE6. Demostrar que coneix, comprèn i diferencia els principals 
agents biològics d'interès veterinari. 

   

Resultats d’aprenentatge  

CE6.6. Explicar els principis bàsics sobre les relacions entre 
paràsits i hostes. 
CE6.7. Aplicar correctament la nomenclatura i la sistemàtica 
dels paràsits. 
CE6.8. Reconèixer la morfologia i conèixer la biologia dels 
principals paràsits que afecten els animals. 
CE6.9. Analitzar la importància dels paràsits en l'àmbit de la 
salut animal, la salut pública i les produccions animals. 

   

Competència 
CE22. Realitzar tècniques analítiques bàsiques i interpretar els 
seus resultats clínics, biològics i químics, així com interpretar els 
resultats de les proves generades per altres laboratoris. 

   

Resultats d’aprenentatge  CE22.4. Obtenir, tractar, reconèixer, identificar i classificar 
les principals espècies de paràsits d'interès veterinari. 

   
Competència CT1. Analitzar, sintetitzar, resoldre problemes i prendre decisions. 

   
Competència CT2. Treballar de manera eficaç, uni o multidisciplinar, i manifestar 



 

 

respecte, valoració i sensibilitat davant del treball dels altres. 
   

Competència 
CT4. Comunicar la informació obtinguda durant l'exercici 
professional de manera fluida, oral i escrita, amb altres col·legues, 
autoritats i la societat en general. 

   

Competència CT5. Redactar i presentar de manera satisfactòria informes 
professionals, mantenint sempre la confidencialitat necessària. 

   

Competència CT6. Buscar i gestionar la informació relacionada amb l'activitat 
professional. 

   

Competència CT9. Demostrar coneixements d'anglès per comunicar-se tant 
oralment com per escrit en contextos acadèmics i professionals. 

   

Competència 
CT10. Mantenir actualitzats els coneixements, habilitats i actituds 
de les competències professionals mitjançant un procés de 
formació continuada. 

   
 

6.- Continguts de l’assignatura 
BREU DESCRIPCIÓ 
Conceptes generals de parasitologia i parasitisme. Relacions entre paràsits i hostes. Estudi de 
la biologia, morfologia i sistemàtica dels protozous, helmints i artròpodes d'interès veterinari. 
Aquesta matèria serà impartida en sis blocs:  
 
1- GENERALITATS 
Presentació. Conceptes generals. Tipus de paràsits. Tipus d’hostes. Els cicles biològics. 
Interaccions entre hostes i paràsits. 
 
2- PROTOZOUS 
Introducció als protistes. Flagel.latsdel tracte digestiu. Leishmania. Hematozous.Coccidis de 
cicle directe. Coccidis formadors de quists 
3- HELMINTS PLANS (TREMATODES I CESTODES) 
 Introducció als trematodes. Gèneres Fasciola i Dicrocoelium. Introducció als cestodes. Gènere 
Taenia 
 
4- HELMINTS RODONS (NEMATODES) 
Introducció. Rhabditoïdeusi oxiuroïdeus. Ascarídides. Estrongiloïdeus. Tricostrongílids. 
Estrongiloïdeus. Metastrongílids o pulmonars. Estrongiloïdeus. Estròngilsdels èquids i verms 
nodulars, entre altres. Estrongiloïdeus. Ancilòstoms o verms ganxuts. Filàries i altres 
espirúrides. Triquiuroïdeus (tricocèfals, capil·làries). Trichinella. 
 
5- ARTRÒPODES 
Introducció a l’entomologia veterinària. Àcars i paparres. Puces i polls. Dípters. 
 
6- MONOGRÀFICS  
Paràsits de peixos. Paràsits de les abelles. Paràsits de col·lectius canins i felins. Paràsits 
tropicals. Paràsits dels animals de laboratori. Immunologia parasitària. Acantocèfals i 
pentastòmids 
 



 

 

7.- Metodologia docent i activitats formatives 
La metodologia docent que es portarà a terme durant tot el procés d’aprenentatge es basa 

fonamentalment en el treball de l’estudiant, i serà el professor l’encarregat d’ajudar-lo tant pel 

que fa a la informació necessària com en la direcció del seu treball. D’acord amb els objectius 

formatius de l’assignatura i de cadascun dels mòduls que l’integren,  les activitats formatives 

que es duran a terme són:  

 

• Classes magistrals:  Amb aquestes l’estudiant adquireix els coneixements científico-

tècnics bàsics de l’assignatura que ha de complementar amb l’estudi personal dels 

conceptes explicats.  

• Seminaris:   Els seminaris són sessions en les que es treballen els coneixements 

científico-tècnics exposats en les classes magistrals per a completar la seva 

comprensió i per aprofundir en punts més concrets o específics. Els seminaris 

permeten promoure la capacitat d’anàlisi i síntesi, i el raonament crític. A partir 

d’articles seleccionats pel professor es discutirà el seu contingut a l’aula i es valoraran 

els coneixements adquirits. 

• Pràctiques: Aquestes sessions tenen com a objectiu desenvolupar habilitats i 

contrastar determinats coneixements teòrics adquirits prèviament en les classes 

teòriques. Els alumnes tindran a la seva disposició els guions per a poder desenvolupar 

cadascuna de les sessions pràctiques.  

En la plataforma Campus Virtual es deixarà material d’Autoavaluació, dels diferents blocs de 

que consta l’assignatura, que l’estudiant pot utilitzar per reforçar els seus coneixements. El 

material docent utilitzat en l’assignatura estarà disponible en el Campus Virtual. Així l’estudiant 

hi trobarà, prèviament a cada sessió, les presentacions (en format pdf) que el professor 

utilitzarà a classe, per fer-ho servir com a suport a l’hora de prendre apunts. Aquesta 

plataforma també s’utilitzarà com a mecanisme d’intercanvi d’informació i documents entre el 

professorat i els estudiants. 

 

 

TIPUS D’ACTIVITAT  ACTIVITAT  HORES 
RESULTATS 

D’APRENENTATGE 

Dirigides    

Classes teòriques Classes magistrals amb suport de TIC 
i debat en gran grup 15 CE6.6, CE6.7, CE6.9, 

CT2, CT10 

Classes pràctiques Classes pràctiques de laboratori en 
grups 8 CE6.8, CE22.4, CT1, 

CT2 



 

 

reduïts  

Seminaris Exposició i discussió de tema o cas en 
grup 

3 
 

CE6.6, CE6.7, CE6.9, 
CT2, CT4, CT9 
 

    

Autònomes    

Autoaprenentatge Material d'autoaprenentatge en CV. 
11 
 

CE6.6, CE6.7, CE6.9, 
CT1, CT2, CT4, CT5, 
CT6, CT9 

Estudi autònom 

Realització d'esquemes, mapes 
conceptuals, resums i estudi autònom. 
Pot incloure material multimèdia amb 
suport TICs. Lectura comprensiva de 
textos i cerca de material bibliogràfic. 
 

34 
 

CE6.6, CE6.7, CE6.9, 
CT1, CT2, CT6, CT9, 
CT10 
 

 

8.- Avaluació 
Les competències d'aquesta matèria seran avaluades mitjançant: exàmens i participació en 
seminaris, al laboratori i a l'aula. 
 
El sistema d'avaluació s'organitza en 3 mòduls: 
 
Mòdul  d'activitat laboratorial, en el qual s'avaluarà l'assistència i participació, amb un pes 
global del 25%. 
Competències avaluades: CE6, CE22, CT2, CT5. 
 
Mòdul de proves escrites d'examen (tests, preguntes de desenvolupament mitjà/curt i 
problemes), amb un pes global del 75%. Competències avaluades: CE6, CE22, CT1, CT2, 
CT4, CT6. 
 
Es considerarà presentat aquell alumne que es presenti a qualsevol dels parcials. 

 

ACTIVITATS D’AVALUACIÓ  HORES 
RESULTATS 

D’APRENENTATGE 

Exàmens 3 
CE6.6, CE6.7, CE6.9, 
CT1, CT2, CT4, CT5, 
CT6, CT9, CT10 

Activitat laboratorial 1 CE6.8, CE22.4, CT1 

 

9- Bibliografia i enllaços web 
Llibres de text 

- Cordero del Campillo et al., 1999.- Parasitología Veterinaria, 1ª edición. McGraw-Hill 
/Interamericana, Madrid. 

- Urquhart GM, Armour J, Duncan JL, Dunn A.M & Jennings FW, 2001.- Parasitología 



 

 

Veterinaria. Editorial Acribia, Zaragoza. 

Webs  

http://www.dpd.cdc.gov/dpdx/ 

 

 

10.- Programació de l’assignatura 

 

Cal consultar la programació general del curs a la pàgina web de la Facultat de Veterinària 
(http://www.uab.cat/veterinaria/). 

Cal consultar l’espai docent de l’assignatura a la plataforma Veterinària Virtual 
(http://veterinariavirtual.uab.es/web/vetvir/vetvir.htm) o al Campus Virtual de l’assignatura. 

 


