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 3 - OBJECTIUS DE L’ ASSIGNATURA 

   

OBJECTIUS DE L’ASSIGNATURA 

Objectius docents 
  
Donar a conèixer a l'alumne: 
  
a) La importància dels aliments d'origen vegetal i animal i l’aigua com a 
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vehicles de parasitosis humanes. Principals espècies de paràsits implicades, 
morfologia, biologia i importància sanitària. 
  
b) Els factors biòtics i abiòtics que afavoreixen les contaminacions 
parasitàries dels aliments. 
  
c) Les alteracions i deterioro dels aliments deguts a protozous, helmintes i 
artròpodes. 

  
 4 - PROGRAMA 
  
CLASSES TEORIQUES 
  

TEMA 1 
  
Introducció. Importància sanitària i econòmica de la presencia de paràsits als 
aliments. Cicles biològics dels paràsits. 
  
TEMA 2 
  
Principals grups de paràsits associats als aliments. Protozous. Morfologia i 
biologia. Malalties que ocasionen i la seva epidemiologia.  
TEMA 3 
  
Principals grups de paràsits associats als aliments. Helmintes plans (Trematodes i 
Cestodes). Morfologia i biologia. Malalties que ocasionen i la seva epidemiologia. 
  
TEMA 4 
  
Principals grups de paràsits associats als aliments. Nematodes. Morfologia i 
biologia. Malalties que ocasionen i la seva epidemiologia.  
  
TEMA 5  
  
Principals grups de paràsits associats als aliments. Artròpodes. Morfologia i 
biologia. Malalties que ocasionen i la seva epidemiologia.  
  
TEMA 6 
  
Paràsits en el medi extern. Factors que determinen la seva presència, 
supervivència i evolució. 
  
TEMA 7 
  
Accés dels paràsits als aliments. Contaminació directa. Contaminació per via 
fecal. Infestació parasitària dels productes d�origen animal. 
  
 



TEMA 8 
  
Parasitosis d�origen alimentari. Contaminació fecal de l’aigua i aliments. Factors 
que l’afavoreixen. Espècies implicades i control. 
  
TEMA 9 
  
Parasitosis d�origen alimentari. Infestació parasitària de marisc i peix. Factors 
que l’afavoreixen. Espècies implicades i control. 
  
TEMA 10 
  
Parasitosis d�origen alimentari. Infestació parasitària de la carn. Factors que 
l’afavoreixen. Espècies implicades i control.  
  
TEMA 11 
  
Parasitosis d�origen alimentari. Contaminació directa per artròpodes (insectes i 
àcars). Factors que l’afavoreixen. Espècies implicades i control. 
  
TEMA 12 
  
Deterioro parasitològic dels aliments. Alteracions ocasionades per espècies 
paràsites (protozous, helmintes i artròpodes) i/o artròpodes de vida lliure 
contaminants de l’aliment.  
  
  
PRACTIQUES Tipus Durada 

Estudi de paràsits presents als productes càrnics: 
  
Paràsits presents en el teixit muscular. 
Localització i identificació de Sarcocystis sp., 
Cysticercus sp. i larves de Trichinella spiralis. 
  
Paràsits presents a les vísceres. Localització i 
identificació de Fasciola hepatica, Dicrocoelium 
dendriticum i larves hidàtide i cenur. 
  
Paràsits presents al tub digestiu. Localització i 
identificació de les espècies de nematodes més 
freqüents en aquest hàbitat. 
  
Artròpodes paràsits de productes càrnics. 
Identificació d�algunes espècies implicades: 
larves de Sarcophaga, Calliphora i Lucilia 
Estudi de paràsits presents en el peix. 
Localització i reconeixement d�algunes espècies 
de mixosporidis, larves d�anisàkides i larves 

Laboratori 
  
  
  
  
  
Laboratori 
  
  
  
  
Laboratori 
  
  
  
Laboratori 

4 hores 
  
  
  
  
  
2 hores 
  
  
  
  
2 hores 
  
  
  
2 hores 



espargans. 
Contaminació fecal de l’aliment. Identificació de 
les principals espècies paràsites implicades: 
quists de protozous i ous d�helmintes. 
  
Identificació d�insectes i àcars presents als 
aliments. 
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NORMES D'AVALUACIÓ 

 Es realitzarà una avaluació continuada a l’alumne en el transcurs de les classes 
teòriques i pràctiques, a més de un examen final. 
  
ALTRES INFORMACIONS  

  
 


