
PROGRAMA DE CLÍNICA D´AUS I CONILLS CURS 1998-1999 

Objectius 

Donar una visió pràctica i integrada dels coneixements adquirits amb anterioritat 

aplicant-los a les clíniques d´aus i conills. 

Temari teòric 

Tema 1.- Pollastres de carn: Patologia del maneig. Patologia respiratòria. Patologia 

digestiva. Altres problemes. 

Tema 2.-Gallines ponedores: Patologia de la recria. Patologia de la fase de la posta. 

Tema 3.- Gallines reproductores: Patologia de la recria. Patologia de la fase de la 

producció. 

Tema 4.- Gall dindi: Patologia dels joves. Patologia dels adults. Altres aus. 

Tema 5.- Conills: Patologia respiratòria. Patologia reproductiva. Altres problemes. 

Programa pràctic 

Els alumnes matriculats realitzarn dues sortides de camp obligatòries, una a granges 

d´aus i l´altra a explotacions de conills, amb els professors associats de l´assignatura. 

El nombre d´alumnes per grup en cada sortida serà de quatre per visitar granges d´aus i 

de dos per visitar explotacions de conills (el professor associat de conills realitzarà dues 

sortides per setmana amb els alumnes). 

Cada alumne haurà de presentar un informe complet sobre les explotacions visitades a 

cada sortida. Aquests informes hauran de recollir: 

1.- Característiques de les explotacions o granges visitades (espècie animal, tipus 

d´explotació, tipus de producció). 

2.- Historial clínic de l´explotació o granja. 

3.- Causa de la visita del veterinari. 

4.- Diagnòstic realitzat (mostres preses, processament de les mostres: necròpsies, proves 

de laboratori, etc,; diagnòstic diferencial). 

5.-Mesures preses per a la solució del problema diagnosticat. 
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Avaluació 

Els alumnes haruan de superar un examen escrit que constarà de dues parts: en la 

primera contestaran cinc preguntes sobre els temes teòrics i en la segona resoldran un 

cas clínic. 

L´avaluació final es realitzarà tenint en compte l´examen escrit (50%) i els informes 

realitzats sobre les visites a explotacions (50%). 

Professor responsable: Dr. J.Fco. Gutiérrez Galindo. 

Horari de tutoria 

 Dimarts 10:30 hores a 12:30 hores V0-237 

 Dimecres 10:30 hores a 12:30 hores V0-237 

 Dijous 10:30 hores a 12:30 hores V0-237 

Correu electrònic IVPRS @ CC.UAB.ES 
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