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DE í A REP FOJfJt':C IQ T FISTCLCGIA QB STET R1>:: t\.6 

( Peprodccció i Ostetricia I) 

OBJECTIUS DE L'ASSIGNATURA 

Donar a coneixer a !"estudiant les têcniques que ~ermeten 
c ontrolar els ritmes fisiològics de la repr oducció 1 les 
t~cniques que permeten millorar els resultats reproductius. 

PROGRAMA TEORIC 

1. Reproducció: Definició. Importancia l relac ions d~ 
l ·assignatura. 

2 . Inspecció d'una femella reproductora: Expl o ració externa. 
Exploració interna: Palpació rec tal. Inspecció vaginal. 
Ecografia. Radiografia. Biopsia uterina. Citologia vaginal. 

3. Inspecció d'un mascle reproductor: Exploració ex:ter~a: 
'- aparell genital i altres. Exploració interna: Palpació recLa.l. 

4. Pubertat: Concepte. Fases. Canvis hormonals i orgànics. 
Factors que influencian l ' aparició. 

5. Cicle estral (per espècies): Fases del cicle . Canvls 
genitals i de conducta. Diagnòstic del zel. Moment óptim de 1~ 

inseminació natural. 

6. Control del zel (per espêcies): Mêtodes hormonals l G -~ 

maneig: Inducció. Sicronització. Inhibició i interrupci ó. 

7 Seminologia (1): Mêtodes de recollida. Composi c i5. 
Característiques biològiques. Valoració espermàtica. 
Metabolisme espermàtic. 

8. Seminologia (2): Dilució i conservació . Diluents ·:;. 
utilit=ar i característiques . Conservació a curt i llarg plaç . 

9. Inseminació artificial (IA): Concepte 1 evolució h istòri c ~. 
I:nportància. Avantatges ... desavantatges . Mètodes d~ 
:; on s er va e ió . 

10 . lA en les diferents femelles ( ~er espècies ) : Instr u ment s. 

1~. Fecundació: Maduraci ó i tansp o rt a~ gàm e ~es. C apa c ita c ~ : . 

?eac c i6 ao~ o s ó mica. Conjug ~ci5 gamêtica. 

.., i històr.;L ·=- -
Ob j e c tius. Prepara c ió de les femelles donadores i re c eptores 
(0~ ~ e sp~cies ~ . Re c ol.lecció dels embrions ( per espècies ) . 

Transferência d'embrions (1) (TE): 

18 . TE (2): Co ntrastació ¿~l s emor1ons. M~t odes de c on se r v~ c 

~e~s ~mbri ~ n s. Tê c niques ~e ~ implant embri onàri 



Manipulacij em~rionària. 

14. Diagnóstic de gestació (per espècies): Diagnòstic cl ínic. 
Diagnòstic laboratorial. 

1 e; 
l.u. Interrupció de la gestació (per 
ductes a utilitzar en cada període. 

esp.): Indicacions. Pro-

lS. Fetus: Nut=ició i metabolisme. Endocrinologia. 
pament. Diàmetres fetals. 

Desenvolu-

17. Pelvimetria i estàtica fetal: Pelvimetria. Actitut. Situa
ció. Presentació. Posició. 

18. Part (1): Definició. Fenòmens actius i passius. Aotitut de 
la femella. Fases. Higiene del part i postpart. 

13. Part (2): Control (p er esp.): Inducció. Sincronització. 

20. Puerperi: Definició. Fases. Endocrinologia. 

21. Nounat: Fisiologia. Atencions i maneig. Alimentació 
natural i artificial. 

22. Fisiologia de la glàndula mamària: Desenvolupament mamari, 
lactogênesi i galactopcyesi. Secatge. 

PROGRAMA PRACTIC 

1. Exploració d"organs 
Valoració del semen •") 

.t-. 

d'escorxador 

3. ,, 
":%. 

Recollida de semen en gos, marrà i cavall 
Citol ogia vaginal de la gossa 

~- Exploració genital de vaques a l'escorxad or 
Visita al Depò sit de Sementals d'Hospitalet 

Videus 

-· El miracle de la vida 
2. Cicle reproductiu de l'ovella. vaca i truja 
3. Sincronit ~aci ó de zels 
4. !.A en l'euga. Ecografia en cavalls 
5, Tr::msferència d"embr·ions en vaca. Fecundació " in vit.ro 

Seminaris -Conferències: 

, Historia de la Reproducció 
Maneig reproductiu de les granjes de conills 

:3 . E ~ t. a t .3. e: t iJ a 1 d :::;a l a !n a n i ;? u l a e .i ò e 1n b r i on à r i a 
IA i ma~~ig de les gran~es ~arcl~es 

::: Al~res, per c ·1n~retar 

PUNTS A CONSIDERAR EN RELACIO A L'ASSIGNATURA 

:;bliga..tories i es guarden d'un any per 



1 -~ltre en el c~s 
les pràctiques pot 
not~ final, en cas 

d"alumnes repetidors. La no realització 
representar una disminució de 0,25 en 

de no justificació. 

de 
la 

2. La matêria donada en els videus i seminaris entra a 
l'examen. 

3. L'examen es test amb 4 opcions. 
resten 0,33 punts. 

Les preguntes negatives 
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