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OBJECTIUS 
 
Al final del curs s’espera que els estudiants: 
 

- Sàpiguen com fer un examen dermatològic complet (incloent les proves de diagnòstic 
bàsiques) 

 

- Sàpiguen  fer  un  abordatge  diagnòstic  correcte  dels  problemes  dermatològics més 
freqüents en gossos i gats. 

 

- Sàpiguen  els  signes  clínics,  diagnòstic  i  tractament  de  les  malalties  que  causen 
aquests problemes.  

 
 
Endemés, s’espera que els estudiants: 
 

- Facin un ús correcte dels llibres i revistes científiques 
 

- Treballin correctament casos clínics   
 

- Discuteixin els casos amb els professors i els demés estudiants 
 
 
MÈTODE D’ENSENYANÇA I TREBALL DE L’ESTUDIANT 
 
Els estudiants han de treballar i resoldre 7 casos clínics. 
 
Els  casos  es  presentaran  i  discutiran  durant  les  classes  presencials  (usant  el  problem‐
orientated approach).  
 
S’entregarà una còpia en paper de les diapositives projectades a la classe. 
 
Els  casos  es  poden  treballar  individualment  o  en  grups  de  fins  a  4  persones  i  s’han 
d’entregar al professor abans de l’inici de la classe. 
 
El mètode pel qual s’ensenya aquesta assignatura implica presencialitat a classe, per tant 
les classes són obligatòries i es consideren imprescindibles per poder aprendre i treballar 
correctament els casos. 
 
Per tal d’aprovar l’assignatura l’alumne necessita: 



- Entregar tots els casos i haver‐los treballat i resolt correctament.  

- Haver vingut a un mínim de 6 classes 

- Haver fet un mínim de 9 hores de pràctiques clíniques a l’HCV i 4 hores de 
pràctiques de laboratori (citologies i dermatopatologia)  

- Aprovar dos exàmens. 
 

Durant  la  feina  clínica  al  HCV  s’avaluarà  el  nivell  de  coneixement  de  la matèria,  les 
habilitats  diagnòstiques  i  de  comunicació,  el  treball  en  equip  i  la  motivació  per 
l’autoaprenentage de l’estudiant.  
La nota final de l’assignatura es calcularà de la següent manera: 

- nota dels casos clínics         (40% de la nota final) 

- mitjana dels dos exàmens         (40% de la nota final) 

- nota de pràctiques i assistència i actitud a classe   (20% de la nota) 
 
Calendari de les classes i exàmens: 
 
 
1a classe:   25 febrer  2010 

2a classe:   4 març 2010  

3a classe:   11 març 2010 

4a classe:   18  març 2010 

1r examen:  25 març 2010 

5a classe:   22 abril 2010 

6a classe:   29 abril 2010 

7a classe:   6 maig 2010 

8a classe:   13 maig 2010 

2n examen:   20 maig 2010  
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Suggerències 
 
Aquesta  llista de referències  inclou una sèrie de  llibres útils per treballar els casos. Tots 
ells són a la biblioteca. 
 
Referència núm. 6: és un dels pocs  llibres que segueix  l’abordatge orientat al problema 
(problem‐orientated  approach)  en  la  dermatologia  veterinària.  Us  pot  ser  útil  com  a 
primer  llibre per tal de definir el problema en cada cas. Un cop hagueu fet el diagnòstic 
diferencial, també us pot ajudar a organitzar el protocol diagnòstic.  
Referències  núm.  8  i  9:  considerat  la  “bíblia”  de  la  dermatologia  dels  animals  de 
companyia.  Us  serà  molt  útil  un  cop  hagueu  definit  el  problema  per  decidir  quines 
malalties i en quin ordre heu d’incloure en el diagnòstic diferencial de cada cas i preparar 
el protocol diagnòstic. 
 
Referències núm. 1,5, 7, 10  i 11: es tracta de  llibres on s’explica en profunditat algunes 
malalties  dermatològiques  que  us  poden  ser  d’utilitat  per  preparar  casos  concrets 
d’algunes de les classes.   
 
Referències núm. 2, 3  i 4: es  tracta d’un CD  (2) o  llibrets  (3  i 4) on es  treballen  casos 
concrets.  Us  poden  ser  d’utilitat  al  principi  per  saber  com  és  l’abordatge  dels  casos 
dermatològics.  
 
Referència núm.12: es tracta d’un llibre bastant recent on hi ha una molt bona explicació 
de la patogènia i diagnòstic clínic i histològic de les malalties cutànies de gossos i gats. Us 
pot ser molt útil per a treballar el diagnòstic diferencial. 
 
 
 


	OBJECTIUS
	MÈTODE D’ENSENYANÇA I TREBALL DE L’ESTUDIANT
	Referències
	Suggerències

