
Assignatura: Clínica d’animals exòtics 
Codi: 21.232 
Responsable: Jaume Martorell 
Crèdits ECTS: 2 
 
Aquest any l’assignatura canvia, dona un gir a l’ensenyament- 
aprenentatge. Ens disposem a una total adaptació a Bolonya. 
Aquest curs l’alumne generarà el material de l’assignatura. 
Hi haurà classe presencials obligatòries i classe no presencials. 
L’horari estarà guiat pel programa docent. 
La valoració serà de: 
Matèria generada: 4 punts 
Pràctiques al hospital + treball: 3 punts 
Examen: 3 punts 
 
Programa Docent del Curs 2008-2009 
 
Segons el programa oficial del curs aquestes són les dates de les classes i el nombre 
d’hores assignades a l’aula: 
 
Dia 7 octubre (1h): Presencial 

Introducció de l’assignatura 
Organització de l’assignatura 
Triada de Matèria: s’oferirà als alumnes una llista de temes que hauran de 

preparar sobre petits mamífers 
Informació de la recerca de material i síntesis 

 
Dia 14 octubre (2h): No presencial 

Recerca de material i síntesis 
 Entregar material data límit dia divendres 17 octubre a les 12.00 del mig dia. 
 
Dia 21 octubre (2h): Presencial 
 Els alumnes hauran d’haver lliurat el material al professor 4 dies abans de la 
classe.  

Discussió i Complementació dels temes amb classe magistral 
Triada de Matèria: s’oferirà als alumnes una llista de temes que hauran de 

preparar sobre Aus 
 

Dia 28 octubre (2h): No presencial 
Recerca de material i síntesis 

 Entregar material data límit dia divendres 31 octubre a les 12.00 del mig dia. 
 
Dia 4 novembre (2h): Presencial 

Recerca de material i síntesis 
Complementació dels temes amb classe magistral 
Triada de Matèria: s’oferirà als alumnes una llista de temes que hauran de 

preparar sobre Rèptils 
 



Dia 11 novembre (2h):  No Presencial 
Recerca de material i síntesis 
Entregar material data límit dia divendres 14 novembre a les 12.00 del mig dia. 

 
Dia 18 novembre (2h): presencial 

Recerca de material i síntesis 
Els alumnes hauran d’haver lliurat el material al professor 4 dies abans de la 

classe 
Complementació dels temes amb classe magistral 

 
Dia 25 novembre (2h): Presencial 
 Discussió final 
  
I aquesta és la distribució del temps de l’estudiant: 
 
Hores presencials 9 
Hores de dedicació autònoma: 26 
Hores de pràctiques (a l’Hospital clínic vet): 13 
Hores d’exposició del cas clínic: 1 
Hores d’examen: 1 
Total: 50h 
 
Temes: 

Conills i petits rossegadors 
No ingesta de cecotrofos 
Diarrea 
Epífora 
Disnea 
Head tilt 
 
 Fures 
Femtes verdes 
Diarrea 
Secreció nasal 
Alopecia 
Debilitat 
 
 Aus 
Diarrea 
Regurgitació-vòmit 
Secreció nasal 
Epífora 
Distensió celómica  
Distensió celómica per problema reproductiu 
Pèrdua del plomatge 
Tremolors 
 
 Rèptils 
Debilitat generalitzada 
Anorexia 



Disecdisis 
Distensió celómica  
Secreció nasal 
Diarrea 
 


