
  

ATENCIÓ: ÀREA ALUMNES 

Els estudiants que desitgeu baixar-vos les 
transparències de les assignatures de 
Toxicologia, premeu més abaix el nom de 
l'assignatura que curseu (només estan activades 
aquelles que ja han començat). Aquesta és un 
àrea d'accès restringit només per alumnes 
matriculats.  

  

 

Toxicologia 21226 (Llicenciatura de 
Veterinària) 

Toxicologia dels Aliments 21347 
(Llicenciatura de Ciència i Tecnologia dels 
Aliments) 

Toxicologia Animal 22784 
(Llicenciatura de Ciències Ambientals) 

Ecologia Veterinària 21255 
(Llicenciatura de Veterinària) 

http://quiro.uab.es/tox/wdoc/tvet.htm
http://quiro.uab.es/tox/wdoc/tali.htm
http://quiro.uab.es/tox/wdoc/tani.htm


Principis de Toxicologia 57612 (3er Cicle, Programes de 
Doctorat de Ciències Ambientals, de Farmacologia i de 
Genètica) 

  

 

  

Toxicologia és toxicologia, així que les variades i múltiples 
assignatures que dono en el campus de la UAB tenen un 

contingut força semblant, i bàsicament només es diferencien en 
algunes qüestions puntuals i, sobre tot, en l'enfoc. En fi, que el 
plom és plom tant per un especialista en aliments i alimentació 
com per un veterinari o un especialista en ciències ambientals, i 
tots han d'entendre igualment què significa, com es calcula i 

com s'expressa la LD50, poso per cas. 

  

 

  

LLIBRE-
LIBRO-
BOOK 

  

Perquè alguns alumnes (especialment els estrangers) m'ho venen 
demanant i perquè a mí m'interessa (i em sento capaç de fer-

ho), estic escribint un petit llibre de text en castellà, que 
servirà per a qualsevol estudiant de qualsevol d'aquestes 

assignatures que jo dono. L'escric en gran mesura per ajudar a 
aquells que es queixen de que els costa d'entendre el català, i 

http://quiro.uab.es/tox/wdoc/tdoc.htm


també per complementar (i més aviat substituïr definitivament) 
les transparències que deixo a les copisteries o que penjo a la 
web de la facultat. Aquestes darreres costen diners i només 
tenen una utilitat molt limitada (en el temps i en l'espai), i un 
llibre no és gratuït però és força més útil. A més, reconec que 
després de 15 anys donant classes, hi ha hagut una enorme 

evolució en els continguts de les meves matèries 
(afortunadament!) i que el que dono té una estructura molt 
personal: si al principi hi havia 2-3 llibres en els quals em 
basava i que podia suggerir a l'alumnat, ara aquesta llista 

bàsica no baixa de la dotzena (a la que cal afegir uns quants 
articles de revisió). Espero tenir-lo llest (si no hi ha 

entrebancs) per a finals de 2003. 

  

 

 

  

Com que podeu trobar els guions de les meves assignatures en aquesta 
web, aquí proporciono un temari híbrid que, amb les corresponents 
variacions, és amb major o menor profunditat el que explico a les 

classes. Més o menys, també, coincideix amb el temari del llibre de 
text en el que treballo. 

  

 

  

 LA TOXICOLOGÍA EN LA HISTORIA 

 LA CIENCIA DE LA TOXICOLOGÍA 

 TOXICOLOGÍA QUÍMICA Y FÍSICA 

 TOXICOLOGÍA CUANTITATIVA 



 TOXICOCINÉTICA Y METABOLISMO 

 RESPUESTAS TÓXICAS (INMUNOTOXICOLOGÍA, 
TERATOGÉNESIS, MUTAGÉNESIS Y CARCINOGÉNESIS) 

 TOXICOLOGÍA EXPERIMENTAL 

 ECOTOXICOLOGÍA 

 TOXICOLOGÍA ALIMENTARIA 

 ENVENENAMIENTOS 

 DIAGNÓSTICO DE LAS INTOXICACIONES 

 TOXICOLOGÍA ANALÍTICA 

 TRATAMIENTO DE LAS INTOXICACIONES 

 LA INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 

 GASES Y VOLÁTILES 

 ELEMENTOS Y COMPUESTOS INORGÁNICOS 

 RADIACIONES ELECTROMAGNÉTICAS 

 PESTICIDAS 

 TÓXICOS RELACIONADOS CON LAS PRÁCTICAS 
AGRÍCOLAS Y GANADERAS 

 TÓXICOS DE ORIGEN INDUSTRIAL 

 TÓXICOS EN EL MEDIO DOMÉSTICO 

 ALIMENTOS TÓXICOS 

 MEDICAMENTOS 

 TOXINAS BACTERIANAS 



 TOXINAS DE CIANOFÍCEAS 

 MICOTOXINAS 

 FITOTOXINAS 

 ZOOTOXINAS 

  

  

 

 

 

 

 


