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CURS 1999-2000

LLICENCIATURA DE Veterinària.................

1 - DADES DE L’ ASSIGNATURA 
 
ASSIGNATURA Clínica d’Aus i Conills

CODI 21230

CURS 5è

QUATRIMESTRE 2on

CREDITS 45

CREDITS TEORICS 30

CREDITS PRACTICS 15

2 - DADES DEL PROFESSORAT 
 
DEPARTAMENT RESPONSABLE:

Sanitat i Anatomia Animals

  
 
PROFESSORS 
RESPONSABLES

DESPATX TELEFON E-MAIL

Juan F. Gutiérrez Galindo

Natàlia Majó Masferrer

VO-237

VO-025

5811421 juan.gutierrez@uab.es

natalia.majo@uab.es

  
  
  
 
ALTRES PROFESSORS DESPATX TELEFON E-MAIL

Josep Anguera (professor
associat, clínic d’aus)

Francesc Xavier Mora
(professor associat, clínic de
conills)

   

3 - OBJECTIUS DE L’ ASSIGNATURA 
 
OBJECTIUS DE L’ ASSIGNATURA

Revisar, ampliar i integrar els coneixements teòrics adquirits en anteriors
assignatures i aplicar-los a la pràctica clínica d’aus i conills de producció.

mailto:juan.gutierrez@uab.es
mailto:natalia.majo@uab.es
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Aquest objectiu es durà a terme bàsicament mitjançant:

- visites a granges i elaboració d’informes clínics.

- resolució de casos clínics en sessions de discussió.

- ampliació i revisió de coneixements en les classes teòriques.

 

4 - PROGRAMA 
 
CLASSES TEORIQUES

Tema 1.- Conceptes de maneig i instal.lacions que incideixen en la clínica d’aus
de producció. Organització d’una visita a una granja.

Tema 2.- Revisió anatomofisiològica de les aus de producció.

Tema 3.- Clínica dels pollastres de carn.

Tema 4.- Clínica dels reproductors.

Tema 5.- Clínica de les gallines ponedores.

Tema 6.- Clínica del gall d’indi i d’aus alternatives.

Tema 7.- Necròpsia i patologia macroscòpica d’aus de producció.

Tema 8.- Vacunació. Tipus de vacunes. Mètodes i calendari de vacunacions

Tema 9.- Terapèutica. Fàrmacs utilitzats més freqüentment en clínica aviar.
Noves tendències i legislació sobre fàrmacs.

Tema 10.- Organització i status sanitari de les empreses avícoles a Catalunya.
Legislació actual: incidència en l’estructura del sector avícola.

Tema 11.- Revisió anatomofisiològica dels conills de producció

Tema 12.- Conceptes de maneig i instal.lacions que incideixen en la clínica de
conills de producció

Tema 13.- Clínica de l’engreix.

Tema 14.- Clínica de reproductors.

  
 
PRACTIQUES Tipus Durada

Sortides de camp

Els alumnes matriculats realitzaran dues sortides
de camp obligatòries, una a granges d´aus i l
´altra a explotacions de conills, amb els

Pràctica clínica 
  
  
  
  

6-8
h./visita 
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professors associats de l´assignatura.

El nombre d´alumnes per grup en cada sortida
serà de quatre (màxim) per visitar granges d´aus i
de dos per visitar explotacions de conills (el
professor associat de conills realitzarà una/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, ventilació, mètodes d’administració
d’aigua i menjar).

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.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

Seminaris   

Cas clínic 1 Seminari 1 hora

Cas clínic 2 Seminari 1 hora

Cas clínic 3 Seminari 1 hora

Cas clínic 4 Seminari 1 hora

Cas clínic 5 Seminari 1 hora

La realització i entrega dels casos clínics és
obligatòria. Es podran realitzar individualment o
en grups de, com a màxim, tres persones i
s’hauran d’entregar abans del seminari pertinent,
durant el qual es discutirà i resoldrà el cas clínic.

  

  
 
BIBLIOGRAFIA

AUS

Llibres de consulta:

- A manual of Poultry Diseases

B.S. Bains.
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Roche. 1979.

- Atlas en color de las enefermedades de las aves domésticas y de corral.

C.J. Randall.

Interamericana. 1989.

- Diseases of Poultry.

B.W. Calnek.

Iowa State University Press. Tenth edition. 1997.

- Higiene i Patologia Aviars.

F. Lleonart, E. Roca, M.Callís, A. Gurri, M. Pontes.

Reial Escola d´Avicultura. 1991.

- Poultry Diseases.

F.T.W. Jordan

Bailliere Tindall. 1990.

- Producciones avícolas

R.E. Austic y M.N. Nesheim

Manual Moderno, 1994.

- Principles of Poultry Science

S.P Rose

Cab International, 1997.

Revistes de consulta (estan totes a la biblioteca):

- Avian Diseases (Revista de la American Association of Avian Pathologists)

- Avian Pathology (Revista de la World Veterinary Science Association)

- Selecciones avícolas (Revista de la Real Escuela de Avicultura)

- Poultry Science

CONILLS

Llibres de consulta:

- Alimentación del conejo

Carlos de Blas

Editorial Mundi-Prensa, 1984.



CURS 1999

file:///N|/PROGRAMES/VETERINARIA/CLINICA%20AUS%20I%20CONILLS-21230/Curs%201999%20-00/clinaus.htm[28/01/2011 10:23:34]

  
 
NORMES D'AVALUACIÓ

Els alumnes hauran 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 (40%), els casos
clínics (30%) i els informes realitzats sobre les visites a explotacions (30%).

ALTRES INFORMACIONS
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