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Informació general de l'assignatura

Denominació ANATOMIA PATOLÒGICA ESPECIAL VETERINÀRIA

Codi 100355

Semestre d'impartició 1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Doble titulació: Grau en Veterinària i Grau en Ciència i Producció Animal 4 OBLIGATÒRIA Presencial

Nombre de crèdits
assignatura (ECTS)

6

Tipus d'activitat, crèdits
i grups

Tipus d'activitat PRALAB PRAULA TEORIA

Nombre de crèdits 1.4 1.6 3

Nombre de grups 8 4 1

Coordinació RAMÍREZ RIVERO, GUSTAVO ADOLFO

Departament/s CIÈNCIA ANIMAL

Idioma/es d'impartició Castellà
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Professor/a (s/es)

Professor/a (s/es) Adreça electrònica professor/a (s/es)
Crèdits impartits
pel professorat

Horari de tutoria/lloc

GOSALVEZ LARA, LUIS FERNANDO lfgosalvez@ca.udl.cat 1,6

MOLIN MOLINA, JESSICA jessica.molin@ca.udl.cat 5,2

RAMÍREZ RIVERO, GUSTAVO ADOLFO gramirez@ca.udl.cat 13,8
Dilluns 15:00-16:00
Dimarts 15:00-16:00

Informació complementària de l'assignatura

L'assignatura estudia els canvis morfològics que es desenvolupen associades a les alteracions cadavèriques, del desenvolupament, circulatòries, metabòliques,
inflamatòries, parasitàries i tumorals en els diferents òrgans que componen els sistemes i aparells de les espècies domèstiques.

És recomanable haver cursat prèviament Anatomia Animal, Fisiologia Animal, Malalties Infeccioses, Citologia i Histologia Veterinària i Anatomia Patològica General. Els
alumnes haurien de tenir coneixement de l'estructura normal dels òrgans (Anatomia i Citologia i Histologia) i les característiques generals dels processos patològics
(Anatomia Patològica General) que faciliten l'aprenentatge en el diagnòstic anatomopatològic. Altres assignatures tals com a Microbiologia i Parasitologia ajuden a la
comprensió de les causes biològiques d'aquestes lesions; Fisiologia i Fisiopatologia permet interpretar els canvis funcionals de l'organisme animal; Immunologia per
comprendre les lesions provocades per les reaccions immunològiques.

RESUM DE RESULTATS DE L'APRENENTATGE

1. Realització reglada i metòdica de la necròpsia en mamífers.
2. Redacció reglada i metòdica de necròpsia. Coneixements de Diagnòstic diferencial.
3. Descripció i identificació de les lesions.
4. Obtenció i remissió de mostres histopatológicas.
5. Diagnòstic Anatomopatològic. Ús adequat de la nomenclatura anátomopatològica.
6. Utilització d'informació bibliogràfica relativa a l'assignatura.

Objectius acadèmics de l'assignatura

OBJECTIUS DE CONEIXEMENT: l'alumne que superi l'assignatura deu:

1. Conèixer el significat i l'aplicació de l'Anatomia Patològica i el mètode anatomopatológico en Veterinària.
2. Identificar i descriure les lesions més importants que caracteritzen els processos patològics en els diferents sistemes orgànics dels animals d'interès veterinari.
3. Comprendre la causa de les lesions que afecten a aquests sistemes, el seu patogénesis i la seva relació amb els símptomes observats en l'animal.
4. Establir un judici diagnòstic.
5. Valorar la utilitat dels estudis anatomopatológicos en el diagnòstic de les malalties dels animals domèstics i les seves aplicacions en el camp de la Sanitat i

Medicina Animal.
6. Conèixer i utilitzar de forma racional les fonts bibliogràfiques en el camp de l'Anatomia Patològica Veterinària.

OBJECTIUS DE CAPACITAT: l'alumne que superi l'assignatura ha de ser capaç de:

1. Identificar i conèixer els diferents tipus de lesions/patrons lesionales.
2. Conèixer la tècnica de la necropsia en les diferents espècies animals.
3. Diferenciar lesions antemortem i postmortem.
4. Saber obtenir i conservar adequadament les mostres de teixits obtingudes per als estudis anatomopatológicos, així com para, si escau, els assajos bacteriològics,

virológicos, parasitarios, toxicológicos o serológicos, en funció de les troballes oposades i el diagnòstic presuntivo.
5. Aplicar correctament la terminologia anatomopatológica i comprendre la sistemàtica d'elaboració d'un informe anatomopatológico.
6. Redactar correctament l'informe de necropsia complet, amb una descripció adequada de les troballes d'interès i realitzar un diagnòstic anatomopatológico.
7. Reconèixer adequadament les malalties de declaració obligatòria i potencialment zoonóticas

Competències significatives

COMPETÈNCIES GENERALS

1. Capacitat d'aprenentatge, adaptació, anàlisi i síntesi.
2. Coneixements generals sobre l'àrea de treball.
3. Planificació i gestió del treballo
4. Capacitat d'aplicar els coneixements adquirits en la pràctica i de resolució de problemes.
5. Adquisició de compromís ètic, assumpció de responsabilitat.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

1. Conèixer i aplicar el mètode científic en la pràctica professional incloent la ciència veterinària basada en l'evidència.
2. Reconeixement de les alteracions en l'estructura i funció de l'organisme.
3. Diagnòstic dels diferents tipus de lesions i la seva associació amb els processos patològics.
4. Coneixement i diagnòstic de les malalties animals, amb èmfasis en les zoonosis i en les malalties de declaració obligatòria.
5. Necropsia. Recollida de mostres. Realització de l'informe anatomopatológico i informes tècnics propis de les competències veterinàries.
6. Inspecció dels animals antemortem i postmortem.

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS
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1. Interpretar correctament estudis, informes i dades.
2. Divulgar la informació obtinguda durant l'exercici professional de forma fluïda.
3. Expressar-se amb la terminologia adequada.
4. Treballar de forma autònoma i en equip multidisciplinari fomentant l'ús de les tècniques d'informació.
5. Treballar en solitari o en equip multidisciplinari
6. Obtenir la informació adequada per mitjans bibliogràfics i Tics; analitzar-la de forma crítica.
7. Utilització de la informació en llengua estrangera.

RESUMEIXEN COMPETÈNCIES DE L'ASSIGNATURA

CB1, CB2, CB3, CB4, CB5, CG2, CG6, CG7, CE14, CE16, CE22, CE33, CT1, CT2, CT3, CT4, CT5.

Continguts fonamentals de l'assignatura

CONTINGUTS TEÒRICS

BLOC 1. APARELL DIGESTIU I PERITONEU.

1. Tema 1. Cavitat oral. Examen de la cavitat oral. Alteracions del desenvolupament, malformacions. Alteracions metabòliques. Pigmentacions. Alt. circulatòries.
Inflamació: tipologia i patrons morfològics. Patologia dental. Malaltia periodontal. Processos hiperplásicos i neoplàsies de la cavitat oral. Glàndula salivar.
Càlculs. Ránula. Sialoadenitis. Neoplàsies. Tonsilas: Inflamacions, lesions hiperplásicas i tumorals.

2. Tema 2. Esòfag.Megaesòfag. Hipertròfia muscular idiopática. Obstruccions. Esofagitis. Neoplàsies. Preestòmacs dels remugants. Examen i alteracions
postmortem. Dilatació i timpanismo ruminal. Lactoacidosis. Rumenitis. Traumes i cossos estranys. Parasitismes. Neoplàsies. Estómac i abomàs. Examen i
alteracions postmortem. Alteracions de posició i volum. Trencaments. Impactación. Cossos estranys. Úlceres gastroduodenales. Gastritis inespecífiques i
específiques. Neoplàsies.

3. Tema 3. Intestí. Consideracions generals. Fisiopatologia de la malaltia intestinal: malasimilación, diarrea, metabolisme proteic, anèmia. Alteracions congènites.
Fallades del trànsit intestinal: obstrucció, oclusió i ili paralític. Isquemia i infart. Emfisema intestinal.Sindromes de mala absorció i pèrdua de proteïnes. Tipus de
enteritis: catarral, fibrinosa,hemorrágica i granulomatosa. Neoplàsies.

4. Tema 4. Enteritis per espècies. Principals malalties infeccioses i parasitarias del tracte alimentari en les diferents espècies domèstiques.
5. Tema 5. Peritoneu. Continguts anormals.Peritonitis. Neoplàsies.

BLOC 2. FETGE I SISTEMA BILIAR. PÀNCREES EXOCRINO.

1. Tema 6. Fetge. Estructura i funció. Tipus de degeneració i necrosi hepatocelular. Classificació morfològica dels danys hepàtics. Resposta hepàtica al dany.
Disfunció i fallada hepàtica. Alteracions postmortem. Alteracions congènites. Desordres circulatoris. Adaptacions hepatocelulares, acumulació intracel·lular.
Hepatopatía inflamatoria: tipologia. Hepatitis víriques, bacterianes i parasitarias. Lesions proliferativas: hiperplàsia i neoplàsies.

2. Tema 7. Sistema biliar. Vesícula i vies biliars. Colelitiasis. Colecistitis. Neoplàsies. Pàncrees exocrino. Alteracions cadavéricas. Anomalies d el
desenvolupament. Canvis regressius: degeneració, atròfia, necrosi pancreàtica. Insuficiència pancreàtica exocrina. Pancreatitis. Hiperplàsies i neoplàsies.

BLOC 3. SISTEMA URINARI.

1. Tema 8. Ronyó. Examen macroscòpic i microscòpic. Ronyó terminal. Fallada renal i uremia. Alteracions del desenvolupament. Patologia vascular renal: hiperèmia,
hemorràgies i infarts. Necrosi: patrons i diferenciació. Hidronefrosis. Malaltia glomerular. Glomerulonefritis. Malaltia tubular. Nefritis tubulointersticial: classificació i
causes. Pielonefritis. Neoplàsies renals.

2. Tema 9. Vies urinàries. Hidronefrosis. Urolitiasis. Processos inflamatorios. Neoplàsies del sistema urinari baix.

BLOC 4: TEIXITS LINFOHEMATOPOYÉTICOS.

1. Tema 10. Medula òssia. Presa de mostres i indicacions per al seu examen. Trastorns quantitatius. Neoplàsies: leucèmies.
2. Tema 11. Timus. Lesions associades al desenvolupament tímico. Atrofia/involució. Trastorns vasculars. Processos inflamatorios. Hiperplàsies i neoplàsies.
3. Tema 12. Melsa. Atròfia i lesions del desenvolupament. Causes d'esplenomegàlia i trencament. Alteracions vasculars. Inflamacions. Processos proliferativos:

hiperplàsia i neoplàsies.
4. Tema 13. Nòduls limfoides i teixit limfoide associat a mucoses. Hiperplàsies. Linfadenitis. Lesions parasitarias. Neoplàsies: limfomes i processos

metastásicos. Tipus de limfoma en els animals domèstics: aparença macroscòpica, citologia i histologia. Diagnòstic, classificació i comportament biològic.

BLOC 5. APARELL REPRODUCTOR.

1. Tema 14. Aparell genital femení. Alteracions del desenvolupament: aplàsia, hipoplàsia. Canvis de posició: torsió uterina, prolapse d'úter i vagina. Quists ovàrics.
Hiperplàsia endometrial. Processos inflamatorios: ooforitis, salpingitis, metritis, piómetra, vulvovaginitis. Patologia de la glàndula mamària.

2. Tema 15. Patologia de la femella gestant. Placenta i membranes embrionàries: estructura i funció. Mort embrionària i fetal: momificació, maceración. Avortament:
tipologia, causes, processos més comuns en animals domèstics.

3. Tema 16. Aparell genital masculí. Alteracions del desenvolupament sexual: agenesia, hipoplàsia, criptorquídia, monorquídia. Distròfies: degeneració testicular,
calcificació, atròfia. Inflamacions: orquitis, epididimitis, balanopostitis. Patologia prostàtica. Neoplàsies.

BLOC 6. APARELL RESPIRATORI.

1. Tema 17. Consideracions generals: morfopatología, particularitats per espècie, mecanismes de resposta als agents patògens. Cavitat nasal i sins
nasals.Exploració macroscòpica. Alteracions congènites. Amiloidosis. Alteracions circulatòries: congestió, hiperèmia i hemorràgies. Rinitis i sinusitis: tipus,
principals lesions per espècie. Neoplàsies.

2. Tema 18. Faringe, borses guturales, laringe, tràquea. Anomalies del desenvolupament. Paràlisi laríngea. Hemorràgies. Edema. Inflamació. Neoplàsies.
3. Tema 19. Lesions dels bronquis: bronquitis, bronquiolitis i bronquiectasias.
4. Tema 20. Pulmó. Anomalies congènites. Torsió. Ateclectasis, emfisema. Distrófias: pigmentacions i calcificació pulmonar (calcinosis). Alteracions circulatòries:

congestió, hemorràgies, edema pulmonar, embòlies i infarts.
5. Tema 21. Pneumònies: classificació. Patogènia, fases, evolució. Bronconeumonía. Pneumònia intersticial. Pneumònia embólica. Pneumònia granulomatosa.

Neoplàsies. Principals pneumònies de les espècies domèstiques.
6. Tema 22. Principals lesions de la pleura i cavitat toràcica. Neumotórax. Efusions. Pleuritis. Neoplàsies.

BLOC 7. SISTEMA CARDIOVASCULAR.

1. Tema 23. Cor. Patrons morfològics de malaltia cardíaca, examen del cor. Fallada cardíaca. Malformacions. Pericardi: inflamacions, alteracions del contingut.
2. Tema 24. Miocardi. Cardiomiopatías. Degeneració i necrosi. Miocarditis. Lesions parasitarias. Endocardio. Lesions degeneratives i distróficas: calcificacions,

endocardiosis. Endocarditis. Neoplàsies.
3. Tema 25. Vasos sanguinis. Artèries. Aneurisma i trencament. Ateromatosis i arteriosclerosis.Venes. Ruptures. Varices. Vasculitis. Vasos limfàtics:

Linfagiectasia, Linfangitis. Neoplàsies vasculars.

BLOC 8. SISTEMA ENDOCRÍ.

1. Tema 26. Generalitats: mecanismes de la malaltia endocrina. Hipòfisi. Inflamació. Processos proliferativos: quists, neoplàsies. Desordres de la Paratiroide.
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Alteracions de la Tiroide: hipotiroïdisme, hipertiroidismo. Processos proliferativos.
2. Tema 27. Glàndules adrenals: processos degeneratius, inflamatorios, hiperplásicos i neoplásicos. Hiperadrenocorticismo. Pàncrees endocrí: diabetis.

Neoplàsies.

BLOC 9. SISTEMA NERVIÓS CENTRAL I PERIFÈRIC. ÒRGANS DELS SENTITS.

1. Tema 28. SNC i perifèric. Tipologia de cèl·lules nervioses. Malformacions: defectes de tancament del tub neural, hidrocéfalo, hipoplàsia cerebelar, agents
infecciosos relacionats. Alteracions circulatòries: hemorràgies, edema, isquemia, infart. Danys traumàtics. Processos degeneratius i distròfies.

2. Tema 29. SNC i perifèric. Mielinopatías: leucodistrofias, encefalomiopatías espongiformes. Processos inflamatorios: meningoencefalitis no purulentas, purulentas,
piogranulomatosa, trombótica. Causes infeccioses i no infeccioses. Neoplàsies del sistema nerviós.

3. Tema 30. Patologia dels òrgans dels sentits.

BLOC 10. SISTEMA LOCOMOTOR.

1. Tema 31. Ossos. Alteracions genètiques i congènites: displàsies esquelètiques, condrodisplasias, osteopetrosis. Alteracions hormonals i nutricionals, distròfies
òssies metabòliques: osteoporosi, raquitismo, osteomalacia, osteodistrofia fibrosa. Osteonecrosis. Malalties inflamatorias i infeccioses. Tumors i proliferacions
òssies.

2. Tema 32. Articulacions. Trastorns del desenvolupament: osteocondrosis, displàsia de maluc. Malalties degeneratives: osteoartrosis, espondilosis. Alteracions
inflamatorias: artritis: tipus, causes. Lesions neoplásicas.

3. Tema 33. Músculs Esquelètics, Tendons. Reaccions bàsiques del múscul: hipertròfia, atròfia, regeneració muscular. Canvis postmortem. Alteracions congènites i
hereditàries: artrogriposis, hiperplàsia muscular congènita, splayleg, distròfia, hipertèrmia maligna. Miopaties degeneratives: miopaties nutricionals, miopaties per
exercici. Alteracions inflamatorias: inmunomediadas, infeccioses. Tumors musculars. Fibrodisplasia osificante.

BLOC 11. SISTEMA TEGUMENTARIO.

1. Tema 34. Estructura i funció de la pell. Terminologia usada en dermatopatología. Patrons histológicos. Lesions primàries de la pell. Lesions secundàries de la pell.
2. Tema 35. Malalties congènites i adquirides: ictiosis, astènia cutània, epidermolisis bullosa, hipotricosis, dermatosis vegetans. Desordres de la diferenciatión

epidermal i queratinizción: seborrea, queratosis, dermatosis hiperplásicas. Desordres pigmentarios. Dermatosis hormonals. Dermatitis per causes físic-químiques:
cremades, fotodermatitis, lesions psicogénicas.

3. Tema 36. Dermatitis inmunomediadas. Reaccions d'hipersensibilitat: atopia, al·lèrgia a picades, al·lèrgia per contacte, al·lèrgia a medicaments, al·lèrgia alimentària,
dermatitis eosinofílica del gat. Dermatitis autoinmunes: pénfigos, penfigoide, lupus eritematoso.

4. Tema 37. Dermatitis infeccioses: virals: poxvirus, herpesvirus, papilomavirus. Dermatitis bacterianes: piodermas superficials i profundes. Pododermatitis.
Dermatitis fúngiques i parasitarias.

5. Tema 38. Miscel·lània. Neoplàsies cutànies.

BLOC PRÀCTIC.

PATOLOGIA MACROSCÒPICA.

1. Patologia descriptiva: seminari-pràctic sobre fonaments de la descripció macroscòpica. Punts clau per realitzar una descripció correcta i adequada a la situació.
Diagnòstic morfològic. Diferències entre diagnòstic morfològic, diagnòstic etiológico, nom de la malaltia i causa/agent causal.

2. Sessions de Patologia macroscòpica amb imatges projectades a l'aula. Sessions amb suports digitals (ordinador, web, etc.).

NECROPSIAS

1. Introducció a la tècnica de necropsia de mamifers. Procediments.
2. Realització de casos reals: mamífers.
3. Estudi microscòpic dels casos de necropsia.

LESIONS EN ANIMALS SACRIFICATS EN ESCORXADOR.

1. Decomís d'escorxadors: Identificació i diagnòstic de processos i lesions d'animals sacrificats en escorxador.

Eixos metodològics de l'assignatura

Classes teòriques

Es pretén adquirir coneixements sobre els canvis i lesions que caracteritzen els diferents processos patològics sobre els diferents sistemes orgànics en les diferents
espècies animals domèstiques. S'impartiran cada setmana durant el primer semestre, mitjançant l'ús de mitjans audovisuales (presentacions, vídeos...), de forma
dinàmica i sol·licitant la participació de l'alumne, a fi de captar la seva atenció. A més, el professor podrà exposar a la classe un o diversos casos curts amb imatges i els
alumnes descriuran les lesions donant les possibles diagnòstics anatomopatológicos i diferencials etiológicos. Els alumnes disposaran en la plataforma Campus Virtual
UdL els textos guies i les guies de les presentacions dels temes del programa que portaran a classe (es recomana prèviament estudiades) per al desenvolupament
correcte i actiu de les mateixes. A més, es penjaran al Campus Virtual tests d'autoavaluació i seguiment de l'aprenentatge dels diferents continguts.

Continguts pràctics

Pràctica repàs i record de conceptes histològics: tipus de teixits, organització histológica dels teixits i òrgans. Estructures bàsiques i fonamentals.
Tècnica de necropsias. Exposició visual dels passos a seguir per obrir un cadàver de forma reglada en les diferents espècies domèstiques, així com les directrius
per a l'estudi lesional orgànic, redacció d'un informe de necropsia i recomanacions per a la recollida i enviament de mostres.
Realització de necropsias. Grups petits d'alumnes realitzaran les necropsias programades. Els alumnes lliuraran per escrit els informes de les necropsias
realitzades al professor encarregat del seu grup. Al final de cada sessió de necropsias, cada grup exposarà en comú i breument les troballes del cas assignat
(“Show&Tell”) i haurà de lliurar un informe anatomopatológico amb la descripció de troballes i diagnòstic presuntivo, si és el cas.
L'apartat anterior serà complementat amb pràctiques de microscopía dels mateixos casos, a fi de completar la sistemàtica de l'estudi anatomopatológico i la
consecució d'un diagnòstic definitiu, si escau.
Quadres morfopatològics. Exposició visual de processos patològics de les espècies domèstiques amb imatges macroscòpiques i microscòpiques que els
alumnes descriuran i diagnosticaran.
Òrgans decomissats d'escorxador. Les pràctiques d'escorxador està encaminades a facilitar als alumnes l'aproximació als principals processos patològics dels
animals de proveïment i consum. Per a això, s'exposaran peces decomissades en escorxador a la sala de necropsia, procedint al seu examen exhaustiu,
plantejament d'hipòtesi, posada en comú i obtenció de diagnòstics presuntivos, els quals seran posteriorment confirmats a la sala de microscopía, si és el cas, a
través d'un examen histológico.

Altres activitats presencials (tutories, avaluació, casos clínics): En grups reduïts, es dedicaran a la discussió amb el professorat dels casos problema.

Les activitats no presencials s'organitzaran en forma de treballs tutoritzats o activitats independents (estudi, treball…).
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Pla de desenvolupament de l'assignatura

PRIMER SEMESTRE CURSO 2018-2019

Classes teòriques: 2 sessions de 2 hores / setmana.

Seminaris pract. histologia: 2 sessions de 3 hores / grup.

Seminaris práct. Claus de patologia descriptiva: 1 sessió de 2 hores /grup.

Patologia macroscòpica; casos clínics: 5 sessions de 2 hores / grup

Necròpsies, decomisos d'escorxador: 4 sessions de 3 hores / grup.

Histopatología casos necropsies: 1 sessió de 2 hores / grup.

Els horaris de classes teòriques i pràctiques, grups de pràctiques i seminaris, dates d'exàmens i calendari general del semestre seran subministrats a cada alumne per
l'adreça d'estudis/coordinació del grau.

 

NORMATIVA DE L'ASSIGNATURA

1. Diverses de les pràctiques s'han dissenyat amb un nombre de participants concret a causa de restriccions d'espai o material per al desenvolupament de la mateixa. No
es permeten canvis de grups ni de pràctiques a excepció d'aquells que estiguin justificats mitjançant certificat o s'intercanviïn participants. 

2. Es requereix vestir amb pijama quirúrgic o mico + botes impermeables per accedir a les pràctiques que es realitzen a la sala de necropsias. De no complir
amb aquest requisit l'alumnat no podrà accedir a la pràctica.

3. Amb tal de poder complir amb el programa docent s'agrairà puntualitat a cadascuna de les sessions pràctiques. No es podrà accedir a una sessió pràctica si
transcorren més de 15 minuts de l'hora d'inici.

4. Si es detecta un intent de còpia en qualsevol dels exàmens de l'assignatura es procedirà a l'expulsió immediata i la persona responsable haurà de recuperar
tota l'assignatura (anirà a l'examen final directament amb tots els continguts).

Sistema d'avaluació

Per a la qualificació final, es ponderen els resultats de les diferents activitats d'avaluació programades.

Per superar l'assignatura és requisit indispensable superar favorablement la teoria.
Per superar l'assignatura és requisit indispensable el realitzar i superar favorablement les pràctiques.

El bloc teòric suposarà el 50% de la nota total de l'assignatura. Es dividirà en 2 examenes (25% + 25%) que inclouran preguntes sobre el temari i desenvolupament de les
classes. El format d'examen inclourà:

30 preguntes tipus test (amb una única opció vàlida entre 5 opcions) + 10 qüestions curtes (definicions, patogènesi, característiques macroscòpiques,
microscòpiques, etiologies) o de completar La puntuació de cada pregunta és d'1 punt per resposta encertada i de -0,25 per resposta errònia en les preguntes
d'elecció múltiple. Les preguntes curtes es valoren de 0 a 1, sense puntuació negativa.

PRIMERA AVALUACIÓ: en la data assignada per a tal fi dins de l'horari acadèmic oficial per al grau. Serà necessari 5 punts sobre 10 per superar-ho.

SEGONA AVALUACIÓ: en la data assignada per a tal fi dins de l'horari acadèmic oficial per al grau. Serà necessari 5 punts sobre 10 per superar-ho.

La nota teòrica final de l'assignatura serà la mitjana aritmètica d'ambdues avaluacions una vegada superades, cadascuna d'elles. Serà necessari 5 punts sobre
10 per aprovar.

EXAMEN DE RECUPERACIÓ: en la data assignada per a tal fi dins de l'horari acadèmic per al grau. L'alumne haurà de presentar-se a aquella/s parteix/s suspesa/s de
la/s detallada/s anteriorment.

Per a aquells alumnes que portin una sóla part suspesa, serà necessari 5 punts sobre 10 per aprovar la part suspesa. La nota teòrica final de l'assignatura serà la mitjana
aritmètica d'ambdues avaluacions una vegada superades.
Per a aquells alumnes que portin les dues parts suspeses, l'examen aplicarà com un només; serà necessari 5 punts sobre 10 en el total de l'examen per superar
l'assignatura. La nota final de teoria serà la mateixa que treguin en l'examen.

El bloc pràctic suposarà el 50% de la nota total de l'assignatura. Es dividirà en patologia macroscòpica (20%), necropsias (20%) i altres activitats (10%; inclou
histopatología, participació en seminaris o activitats optatives, assistència...etc). L'avaluació dels continguts pràctics es farà de forma continuada considerant factors tals
com a atenció, participació, actitud, interès, iniciativa, dedicació i l'elaboració dels informes i/o treballs que se sol·licitin durant el període. Addicionalment,

Necropsias i decomisos: Es valoraran les habilitats en la realització de la necropsia, descripció de lesions, discussió de la seva relació amb la clínica i la patogènia i la
determinació del diagnòstic morfològic o definitiu. L'avaluació serà ORAL + ESCRITA (informes + test de procediments)
Diagnòstic macroscòpic: Consta de la projecció de 20 lesions estudiades en cada aparell i sistema orgànic. Realitzar el diagnòstic morfològic, etiológico i/o nom de la
condició/malaltia/lesió. L'avaluació serà ESCRITA (data a definir segons desenvolupament del bloc).

Per a aquells estudiants que aprovin els exàmens pràctics, les seves qualificacions seran vàlides durant dos anys, sempre que no canviï el projecte docent.

 

RESUMEN AVALUACIÓ:
Per aprovar l'assignatura ha de superar-se cadascun dels exàmens: teòric i els pràctics.
La ponderació de cada examen en la qualificació final serà: 25% Teoria I + 25% teoria II + 20% Diagnòstic Macroscòpic + 20% Necropsias i decomisos + 10% altres.
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http://www.askjpc.org/vspo/

http://w3.vet.cornell.edu/nst/

http://people.upei.ca/lopez/

http://www.fmv.ulisboa.pt/atlas/atlas_ing.htm

http://veterinariavirtual.uab.es/archivopatologia/

http://vet.uga.edu/vpp/noahsarkive/

http://www.acvp.org/index.php/en/2014-11-07-22-03-49/resources

http://www.journals.elsevier.com/journal-of-comparative-pathology/

http://vdi.sagepub.com/

http://vet.sagepub.com/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
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