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Assignatura:
Parasitologia
Codi: 21212
Curs: 2on
Semestre: 2on
Crèdits ECTS assignats: 5 (125 hores)
Hores presencials: 60
Departament responsable: Sanitat i Anatomia Animals

Professors:
Joaquim Castellà Espuny
David Ferrer Bermejo
Anna Ortuño Romero
Juan Francisco Gutiérrez Galindo
Sonia Almería de la Merced

Objectius de l’assignatura:
1. Iniciar l’alumne en l’estudi dels paràsits dels animals domèstics i útils com a agents productors de
malaltia.
2. Iniciar l’alumne en el coneixement de la morfologia, bionomia, fisiologia i sistemàtica dels paràsits
dels animals domèstics i donar a conèixer la importància de les relacions entre paràsit, hoste i medi
ambient.
3. Ser una matèria bàsica a partir de la qual es desenvolupi l’aptitud de l’alumne envers les disciplines
de Malalties Parasitàries i de Zoonosis i Salut Pública.

Programa de Parasitologia
Sessions d’Aula
1. Presentació.
2. Generalitats. Conceptes generals.
3. Generalitats. Paràsits.
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4.
5.
6.
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23.
24.
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26.

Generalitats. Hostes.
Protozous. Introducció. Flagel•lats del tracte digestiu.
Protozous. Leishmania.
Protozous. Hematozous.
Protozous. Coccidis de cicle directe.
Protozous. Coccidis formadors de quists I.
Protozous. Coccidis formadors de quists II.
Trematodes. Introducció.
Cestodes. Introducció.
Cestodes. Tènies.
Acantocèfals i pentastòmids.
Nematodes. Introducció. Rhabditoïdeus i oxiuroïdeus.
Nematodes. Ascarídides.
Nematodes. Estrongiloïdeus. Tricostrongílids.
Nematodes. Estrongiloïdeus. Metastrongílids o pulmonars.
Nematodes. Estrongiloïdeus. Estròngils dels èquids i verms nodulars, entre altres.
Nematodes. Estrongiloïdeus. Ancilòstoms o verms ganxuts.
Nematodes. Filàries i altres espirúrides.
Nematodes. Triquiuroïdeus (tricocèfals, capil.làries). Trichinella.
Paràsits de peixos.
Paràsits de les abelles
Paràsits de col•lectius canins i felins.
Paràsits tropicals.

Sessions de laboratori
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Protozous I. Flagel•lats, amebes i ciliats.
Protozous II. Coccidis i hematozous.
Trematodes.
Cestodes.
Nematodes I. Nematodes no-estrongiloïdeus.
Nematodes II. Nematodes estrongiloïdeus.
Artròpodes I. Àcars.
Artròpodes II. Paparres.
Artròpodes III. Puces i polls.
Artròpodes IV. Dípters.

Normes d’avaluació
Un cop impartida la matèria els alumnes hauran de superar una prova de continguts per tal d’aprovar
l’assignatura. Aquesta prova es podrà realitzar en forma d’un únic examen final o bé mitjançant una
avaluació continuada que consistirà en tres controls o exàmens parcials. El primer inclourà les
generalitats i els protozous, el segon tots el helmints i el tercer els artròpodes i els monogràfics. Els
alumnes que triïn examinar-se per controls hauran de superar-los tots tres de forma independent. La
nota final vindrà ponderada segons la quantitat de matèria impartida.
Aquells alumnes que no hagin superat algun dels dos primers parcials els podran recuperar el dia de
la prova final, examinant-se només de la part corresponent. En totes les proves l’aprovat es fixarà al
50% de la puntuació màxima . Les proves consistiran en preguntes de tipus test amb quatre
possibles respostes de les quals només una serà vàlida. Les respostes incorrectes penalitzaran. En
alguns casos, també es podran incloure preguntes del tipus vertader o fals, així com de contestació
breu i de completar.
En la convocatòria de setembre un alumne es pot examinar de tota la matèria impartida durant el
curs o bé només d’aquelles parts que no hagi superat.
Els repetidors, durant aquest curs, hauran de triar entre el tipus d’avaluació proposat anteriorment o
bé mantenir-se en el que ja havien realitzat en cursos anteriors. En aquest cas els continguts a
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avaluar seran els dels curs 2004-2005.

Normes del laboratori
L’assistència a les pràctiques està regulada pels grups ja establerts. En casos justificats una persona
pot demanar un canvi permanent de grup.
S’admetran canvis de grup només si es fa de manera acordada en el lloc d'una altra persona.
A partir de la segona setmana de sessions de laboratori es farà pública una llista on quedarà
especificat el nombre de persones per grup que podran assistir-hi sense la necessitat d’acordar un
canvi. En cas de ser superat aquest nombre, els implicats decidiran com solucionar-ho.
Durant les setmanes amb sessions de laboratori, aquest romandrà obert cinc hores addicionals,
distribuïdes en dues sessions (una de matí i l’altra de tarda), i amb la presència d’un professor. Cada
setmana apareixerà una llista a la nostra cartellera on els interessats a assistir-hi es podran apuntar.
Hi haurà un límit pel que fa al temps d'utilització i al nombre d'assistents.
És necessari portar la bata per tal de ser admès al laboratori.

Aquesta pàgina ha estat modificada per última vegada el 11:03 21 feb, 2006.

