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Prerequisits
No n'hi ha. De totes maneres, es recomana que l'alumne hagi assolit els coneixements i habilitats de les
següents assignatures: Patologia, Cirurgia i Anestesiologia, Sanitat Animal I, II i III i Epidemiologia i
Estadística.

Objectius
L'objectiu principal de l'assignatura és proporcionar a l'alumne un coneixement bàsic, des del punt de vista
veterinari, de les espècies salvatges autòctones i, fonamentalment, en els aspectes de maneig (manipulació) i
de les seves malalties. Aquesta assignatura respon a la creixent importància i demanda social d'aquests
coneixements en el col·lectiu veterinari.
Els objectius formatius de l'assignatura són (sempre relacionats amb la fauna salvatge autòctona):
- Accedir i utilitzar de forma autònoma les fonts d'informació i de documentació, així com la normativa aplicable
al maneig i la patologia.
- Classificar i conèixer les principals característiques de les espècies salvatges autòctones.

- Conèixer els principis bàsics de gestió (inclosa la part sanitària) i de conservació.
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- Conèixer els principis bàsics de gestió (inclosa la part sanitària) i de conservació.
- Conèixer els mètodes de captura i de maneig posterior, transport i alliberament, així com els problemes
associats a les diferents metodologies.
- Conèixer les malalties dominants en amfibis, rèptils, aus i mamífers.

Competències
Analitzar, sintetitzar, resoldre problemes i prendre decisions.
Assessorar i dur a terme estudis epidemiològics i programes terapèutics i preventius d'acord amb les
normes de benestar animal, salut animal i salut pública.
Atendre urgències i realitzar primers auxilis en veterinària.
Demostrar que coneix els drets i deures del veterinari, fent una especial incidència en els principis ètics
Demostrar que es coneixen i es comprenen les bases de funcionament i d'optimització dels sistemes
de producció animal i les seves repercussions sobre el medi ambient.
Demostrar que es coneixen i es comprenen les normes i lleis de l'àmbit veterinari i els reglaments sobre
els animals i el seu comerç.
Demostrar un coneixement genèric dels animals, del seu comportament i de les bases de la seva
identificació.
Diagnosticar les malalties més comunes mitjançant la utilització de diferents tècniques generals i
instrumentals.
Dur a terme de forma segura sedacions i anestèsia regional i general, i valorar i controlar el dolor.
Fer els tractaments medicoquirúrgics més usuals en els animals.
Prescriure i dispensar medicaments de forma correcta i responsable d'acord amb la legislació, i
assegurar que les medicines i els residus s'emmagatzemin i s'eliminin adequadament.
Realitzar la història i l'exploració clínica precisa i completa dels animals.
Realitzar tècniques analítiques bàsiques i interpretar-ne els resultats clínics, biològics i químics, així
com interpretar els resultats de les proves generades per altres laboratoris.
Recollir, preservar i remetre tot tipus de mostres amb l'informe corresponent.
Reconèixer quan és necessària l'eutanàsia i dur-la a terme de manera humanitària emprant el mètode
apropiat.
Tractar i manejar els animals de manera segura i humanitària, i instruir altres persones perquè duguin a
terme adequadament aquestes tècniques.

Resultats d'aprenentatge
1. Analitzar, sintetitzar, resoldre problemes i prendre decisions.
2. Aplicar correctament l'eutanàsia en petits animals, èquids i animals exòtics.
3. Aplicar els conceptes adquirits de reconeixement i manipulació de l'instrumental, manipulació de teixits,
hemostàsia, drenatge i sutures, així com ajudar de manera eficaç en les intervencions quirúrgiques
reconeixent els instruments propis d'especialitats quirúrgiques (traumatologia i ortopèdia, cirurgia
toràcica, oftalmologia, neurologia, exòtics...).
4. Aplicar els valors ètics que regeixen el comportament dels veterinaris en la pràctica clínica en les seves
relacions amb altres veterinaris.
5. Aplicar les mesures de contenció en els animals necessàries per a protegir la integritat del veterinari
sense provocar-los dany o estrès, saber explicar a d'altres com fer-ho i valorar la seva eficàcia i els
riscos.
6. Calcular correctament les dosis de medicaments en les diferents espècies animals. Conèixer les
limitacions d'alguns fàrmacs en funció de l'espècie o fins i tot la raça, així com les contraindicacions
específiques.
7. Defensar els valors ètics que determinen la presa de decisions en procediments diagnòstics,
tractaments mèdics o quirúrgics o en qualsevol procediment clínic, atenent els drets dels animals i dels
seus propietaris.
8. Definir els problemes trobats en l'examen físic o la història clínica d'un animal, i elaborar la llista de
problemes, el diagnòstic diferencial i el protocol diagnòstic en totes les especialitats clíniques i per a les
diferents espècies.
9. Demostrar responsabilitat sobre la necessitat de fer les proves complementàries necessàries del
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9. Demostrar responsabilitat sobre la necessitat de fer les proves complementàries necessàries del
pacient i saber valorar-ne el significat i integrar-lo a l'evolució del pacient hospitalitzat en les diferents
espècies.
10. Descriure el comportament de les diferents espècies de fauna salvatge autòctona.
11. Descriure la normativa relacionada amb la fauna salvatge autòctona que pugui tenir implicació en
l'activitat del veterinari o veterinària.
12. Diagnosticar les malalties dominants de les diferents espècies de fauna salvatge autòctona.
13. Dosificar i administrar fluids, fàrmacs i altres tractaments indicats (O2?) en els animals malalts.
14. Estabilitzar animals crítics.
15. Fer diagnòstics diferencials i plans de diagnòstic, tenint en compte les tècniques complementàries
disponibles, aplicat a totes les especialitats clíniques i per a les diferents espècies.
16. Fer un hemograma i un plafó bioquímic amb els equips d'urgència, així com reconèixer les limitacions
d'aquests equips i raonar-ne la interpretació.
17. Identificar les condicions en les quals l'eutanàsia és l'única opció possible, o la més adequada, en
funció de l'estat general dels animals malalts i plantejar-ho de manera adequada als propietaris.
18. Identificar les espècies de la fauna salvatge autòctona.
19. Manejar les diferents espècies animals de fauna salvatge autòctona de manera segura per a ells i per
al veterinari.
20. Monitoritzar els animals durant la recuperació quirúrgica i/o anestèsica en les diferents espècies
animals, inclosa la fauna salvatge.
21. Obtenir una mostra de sang (jugular, cefàlica, safena, arterial), sinovial, peritoneal, AT, LBA i d'orina, i
processar-les per enviar-les al laboratori en les diferents espècies animals.
22. Omplir correctament els formularis de petició d'anàlisis biopatològiques i histopatològiques de mostres
procedents d'animals de companyia, èquids i animals exòtics o de zoo.
23. Omplir informes quirúrgics i de tècniques diagnòstiques realitzades als pacients.
24. Omplir la fitxa d'anamnesi i exploració en totes les especialitats clíniques.
25. Planificar el protocol anestèsic més adequat en funció de l'espècie animal i de l'estat general del
pacient, així com del tipus d'intervenció que cal fer.
26. Realitzar programes de seguiment sanitari en espècies de fauna salvatge autòctona.
27. Recollir en les diferents espècies de fauna salvatge autòctona les mostres segons la seva destinació
(lloc d'obtenció, anàlisi que cal fer?).
28. Reconèixer com la producció d'animals domèstics pot repercutir en la fauna salvatge autòctona.
29. Reconèixer els efectes adversos que poden presentar els diferents tractaments medicamentosos i
seguir la legislació de farmacovigilància establerta.
30. Reconèixer la normativa relacionada amb la compravenda d'animals i sobre l'actuació i responsabilitat
del veterinari o veterinària (informes i exàmens de precompra i postcompra d'èquids, petits animals i
animals exòtics).
31. Reconèixer les alteracions que requereixen assistència urgent i saber prioritzar-les en funció de la
gravetat.
32. Reconèixer les limitacions, complicacions i variacions en funció de l'espècie i mètodes per preservar les
mostres per permetre'n una anàlisi posterior.
33. Sostenir els animals per a dur a terme exploracions, cures o preses de mostres provocant-los el mínim
estrès possible i ser capaços d'explicar altres persones com ho han de fer.
34. Utilitzar els principals mètodes d'anestèsia de les diferents espècies de fauna salvatge autòctona.
35. Valorar el dolor de manera objectiva en animals malalts i decidir les pautes d'analgèsia en funció de
l'espècie, l'edat, la localització i la causa del dolor i l'estat del pacient.

Continguts
PRESENTACIÓ DE L'ASSIGNATURA
Presentació de l'assignatura. Sortides professionals. 1 hora.
PROGRAMA DE TEORIA
20 temes d'una hora de durada. Total 20 hores.
Bloc I: Aspectes generals de les espècies salvatges autòctones (2 hores)
Tema 1. Classificació i principals característiques de les espècies salvatges autòctones.
Tema 2. Fonts d'informació i de documentació. Normativa relacionada amb la fauna salvatge.
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Bloc II. Gestió (3 hores)
Tema 3. Gestió i conservació de la fauna salvatge.
Tema 4. Centres de recuperació de fauna salvatge. Cria en captivitat.
Tema 5. Trasllat d'espècies salvatges.
Bloc III: Captura i maneig (4 hores)
Tema 6. Mètodes de captura I. Principis generals. Captura química.
Tema 7. Mètodes de captura II. Captura física.
Tema 8. Maneig postcaptura, transport i alliberament. Patologia associada a la captura, maneig postcaptura,
transport i alliberament.
Tema 9. Marcatge (identificació) i seguiment.
Bloc IV: Patologia (11 hores)
Tema 10. Malalties de la fauna salvatge.
Tema 11. Patologia dominant d'amfibis i rèptils.
Tema 12. Patologia dominant d'aus I.
Tema 13. Patologia dominant d'aus II.
Tema 14. Patologia dominant d'ungulats I. Remugants.
Tema 15. Patologia dominant d'ungulats II. Senglar.
Tema 16. Patologia dominant de carnívors.
Tema 17. Patologia dominant de lagomorfs.
Tema 18. Patologia dominant d'altres espècies de mamífers terrestres.
Tema 19. Patologia dominant de mamífers marins.
Tema 20. Medicina forense.
PROGRAMA DE SEMINARIS
5 seminaris d'una hora de durada sobre temes d'interès o per complementar alguns temes que, per la seva
extensió, no s'hagin pogut desenvolupar adequadament a les classes teòriques. Total 5 hores.
Seminari 1. Ecologia de la malaltia.
Seminari 2. Pla de Vigilància Sanitària en Fauna Salvatge.
Seminari 3. Discussió de casos.
Seminari 4. Danys de la fauna salvatge a l'agricultura i la ramaderia.
Seminari 5. Conservació d'espècies salvatges.
PROGRAMA DE PRÀCTIQUES
L'alumne ha de realitzar 5 pràctiques, a escollir entre les 7 proposades. Total 25 hores.
Pràctica 1. Determinació del sexe i edat en animals salvatges.
Pràctica 2. Parany fotogràfic i teleanestèsia d'animals salvatges. Campus Bellaterra de la UAB i Barcelona.
Pràctica 3. Control de fauna urbana i periurbana. Campus Bellaterra de la UAB.
Pràctica 4. Sortides de camp. Observació de cabra salvatge. Parc Natural de la Muntanya de Montserrat.
Pràctica 5 i 6. Sortides de camp. Observació d'isards i de la brama del cèrvol. Parc natural del Cadí-Moixeró .
Práctica 7. Necròpsies de fauna salvatge autòctona.

Metodologia
La metodologia utilitzada en el procés d'ensenyament-aprenentatge de l'assignatura es basa en la premissa
de que l'estudiant ha d'aprendre treballant. La missió del professor és ajudar-lo proporcionant-li informació i
ensenyant-li les fonts on pot aconseguir-la i dirigir-lo i supervisar-lo per tal de que el procés d'aprenentatge es
desenvolupi de forma eficaç.
En relació amb el paràgraf anterior i d'acord amb els objectius de l'assignatura, el desenvolupament del curs
es basarà en les següents activitats:
Classes magistrals. L'assistència a les classes magistrals farà que l'estudiant adquireixi els coneixements
científics propis de la disciplina, que haurà de completar amb l'estudi personal i autònom del contingut impartit.
Seminaris. L'assistència als seminaris farà que l'alumne aprofundeixi en alguns temes importants de l'actualitat
veterinària que no s'han pogut tractar en profunditat a les classes magistrals.
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Classes pràctiques. L'assistència a les classes pràctiques farà que l'alumne reforci, completi i apliqui els
coneixements adquirits a les classes magistrals. A més, desenvoluparà habilitats com la curiositat i la
capacitat d'observació.
Treball d'autoaprenentatge. El desenvolupament i la resolució d'un cas farà que l'alumne entri en contacte
amb els problemes que es presenten de forma quotidiana.A l'inici del curs, s'entregarà als alumnes una llista
de casos d'actualitat per tal que triïn un i el treballin en grups de quatre persones.

Activitats formatives
Títol

Hores

ECTS

Classes magistrals

21

0,84

Classes pràctiques

25

1

Seminaris

5

0,2

10

0,4

87,5

3,5

Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Tipus: Supervisades
Resolució del cae
Tipus: Autònomes
Estudi autònom

Avaluació
Avaluació de les classes magistrals i dels seminaris. Es realitzarà mitjançant un examen escrit de resposta
múltiple que constarà de 50 preguntes amb quatre opcions per pregunta i una única resposta vàlida. Serà
obligatori per aprovar l'assignatura treure 5 o més punts. El valor d'aquest examen suposarà un 50% de la
nota final de l'assignatura.
Avaluació de les classes pràctiques. Es realitzarà mitjançant l'assistència. Per aprovar l'assignatura serà
obligatori realitzar un mínim de 4 de les 5 pràctiques proposades. Aquest apartat suposarà un 40% de la nota
final de l'assignatura.
Avaluació del cas. Cada grup d'alumnes haurà d'entregar un treball que consistirà a desenvolupar i resoldre
un cas d'autoaprenentatge plantejat pel professor. Per aprovar l'assignatura serà obligatori presentar el cas. El
valor del treball suposarà un 10% de la nota final de l'assignatura. Tots els alumnes del grup tindran la mateixa
nota.

Activitats d'avaluació
Títol

Pes

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

Classes magistrals i
seminaris (examen escrit)

50
%

1,5

0,06

4, 5, 10, 11, 12, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 33, 34

Classes practiques
(assistência)

40
%

0

0

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35

Resolució del cas

10
%

0

0

1
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