CURS 2002-2003
LLICENCIATURA DE VETERINÀRIA
1 - DADES DE L’ASSIGNATURA
ASSIGNATURA

CLÍNICA DE PORCS

CODI

21229

CURS

5e

QUATRIMESTRE

1er

CRÈDITS

6,0

CRÈDITS TEÒRICS

3,0

CRÈDITS PRÀCTICS

3,0

DEPARTAMENT RESPONSABLE:
Sanitat i Anatomia Animals
2 - DADES DEL PROFESSORAT
PROFESSORS
RESPONSABLES

DESP.

TEL.

E-MAIL

Enric Mateu

V0-245

1046

Enric.mateu@uab.es

Joaquim Segalés

V0-001

1599

Joaquim.Segales@uab.es

ALTRES PROFESSORS DESP.

TEL.

E-MAIL

Marga Martín

V0-245

1046

Marga.martin@uab.es

Jordi Casal

V0-249

1047

Jordi.Casal@uab.es

Manel Canal
Raquel Cortés
Francesc Rodoreda

3 - OBJECTIUS DE L’ASSIGNATURA
OBJECTIUS DE L’ASSIGNATURA
Aportar als alumnes els coneixements i mètodes bàsics de l’exercici pràctic de la
veterinària en l’espècie porquina considerant els diferents grups de producció.
4 - PROGRAMA
CLASSES TEÒRIQUES
Les classes es duran a terme amb una periodicitat de dues-tres setmanes i una
durada de 2 hores. L’alumne disposarà dels objectius que s’han d’assolir en cada
tema, un cas clínic per resoldre i material bibliogràfic suficient per a que pugui
desenvolupar la matèria pel seu compte. En la següent sessió haurà de contestar
un qüestionari del que s’obtindrà la puntuació del cas. Un cop entregat el
qüestionari es discutiran els punts principals del cas. Al final de cada sessió es
presentarà el següent tema.
Programa de classes teòriques
Día 1 d’Octubre: Tema 1. Bioseguretat, salut i maneig.
Dia 22 d’Octubre: Qüestionari tema 1. Tema 2: Clínica en reproductors.
Dia 19 de Novembre: Qüestionari tema 2. Tema 3. Clínica en maternitat.
Dia 3 de Desembre: Qüestionari tema 3.Tema 4: Clínica en engreix i transició.
Dia 17 de Desembre: qüestionari Tema 4. Presentació i discussió final d’informes.
Dia 14 de Gener: Presentació i discussió final d’informes.
A més d’aquests temes es duran a terme una sèrie de seminaris
Dates temptatives dels seminaris (a confirmar):
8 d’Octubre (Disseny de proves de camp)
29 d’Octubre (Casos clínics). Lorenzo Fraile
5 de Novembre (casos clínics). Emili Revilla
12 de Novembre (casos clínics) Per confirmar
26 de Novembre (casos clínics) Xavier de Paz

10 de Desembre (Atlas de Patologia)

PRACTIQUES

Tipus

1.- Necròpsies: S’impartiran tres pràctiques PT (3 pràctiques)
a la sala de necròpsies de la Facultat. La
assistència es programa mitjançant llistes
obertes

Durada
3h/
pràctica

Dates a confirmar
2.- Processament de mostres
clíniques i interpretació de
resultats

PL (3 pràctiques)

2 h/
pràctica

Els dies que hi hagi pràctiques
de necròpsia
3.- Tècniques clíniques
bàsiques en porcí

PC (1 visita a granja)

5h

PC (2 visites a granja)

10 h

A partir de finals del mes
d’Octubre (llistes obertes)
4.- Seguiment d’una granja
A partir de finals del mes
d’Octubre (llistes obertes)
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NORMES D’AVALUACIÓ
La part teòrica s’avaluarà inicialment a través d’un examen oral eliminatori que
inclourà una avaluació de coneixements bàsics i aplicats. Qui no superi aquesta
part tindrà suspesa tota l’assignatura. La nota final de teoria s’obtindrà, un cop
superat l’examen oral, de la nota mitjana dels qüestionaris contestats a classe.
La part pràctica s’avaluarà a partir de l’informe realitzat sobre el seguiment de les
granges, dels informes sobre l’actitud de cada alumne en el seu treball de camp i
dels informes de les necròpsies. L’avaluació global dels alumnes es realitzarà en
un 50% de la docència teòrica i un 50% de la pràctica. S’han de superar les dues
parts per aprovar l’assignatura.

ALTRES INFORMACIONS

