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Informació general de l'assignatura

Denominació PARASITOLOGIA

Codi 100383

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

2 TRONCAL Presencial

Nombre de crèdits
assignatura (ECTS)

3

Tipus d'activitat, crèdits
i grups

Tipus
d'activitat

PRALAB TEORIA

Nombre de
crèdits

1.5 1.5

Nombre de
grups

4 1

Coordinació NOGAREDA BURCH, CARMINA

Departament/s CIÈNCIA ANIMAL

Distribució càrrega
docent entre la classe
presencial i el treball
autònom de l'estudiant

Hores presencials: 30 
Hores no presencials: 45

Idioma/es d'impartició Anglès: 100 
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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

NOGAREDA BURCH, CARMINA cnogareda@ca.udl.cat 9

Objectius acadèmics de l'assignatura

Resultats de l'aprenentatge:

1.     Conèixer el fenomen biològic del parasitisme i de les relacions paràsit - hoste - medi ambient.
2.     Saber reconèixer i identificar els diferents paràsits, principalment els patògens que afecten les diferents

espècies animals mitjançant tècniques diagnòstiques.
3.     Conèixer la morfologia i sistemàtica dels protozous, helmints i artròpodes d'interès veterinari

Objectius de coneixement: L'estudiant que superi l'assignatura ha de:
Conèixer la classificació, epizootiologia, lesions, cicles vitals i procediments diagnòstics dels principals paràsits
dels animals.

Objectius de capacitat: L'estudiant que superi l'assignatura ha de ser capaç de:

1. Col·laborar amb responsables i autoritats sanitàries en la prevenció i control de brots parasitaris en les
explotacions i en animals de companyia.
2. Conèixer les malalties parasitàries més comuns de les granges i animals de companyia
3. Establir i mantenir els programes de bioseguretat i prevenció per als diferents paràsits

Competències significatives

Competències bàsiques
 

1. Posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària
general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns
aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi

2. Aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les
competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de
problemes dins la seva àrea d'estudi

3. Capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis
que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica

4. Poder transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no
especialitzat)

5. Saber desenvolupar aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un
alt grau d'autonomia

Competències transversals de la titulació

1. Interpretar estudis, informes, dades i analitzar numèricament.
2. Treballar sol i en equip multidisciplinari.
3. Entendre i expressar-se amb la terminologia adequada.
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4. Discutir i argumentar en debats diversos.
5. Analitzar i valorar les implicacions socials i ètiques de l'activitat professional.
6. Tenir un esperit crític i innovador.

Competències específiques

1. Tenir coneixements de les diferents malalties parasitàries amb especial èmfasi en les zoonosis i en les
malalties parasitàries de declaració obligatòria.
2. Tenir coneixements sobre l'estat normal de salut i benestar dels animals en granja com a factor primordial de la
producció.
3. Recollir i remetre mostres biològiques per analitzar-lo parasitàries, amb el seu corresponent informe.

Altres competències

1. Malalties parasitàries d'interès veterinari incloent el seu diagnòstic i lluita
2. Promoció de la salut en els col·lectius animals, inclosos els animals silvestres, per tal d'obtenir el màxim
rendiment econòmic d'una forma social, ètica i sanitàriament acceptables
3. Mesures tècniques i reglaments per a la prevenció, control i eradicació de les malalties parasitàries animals

Continguts fonamentals de l'assignatura

PARASITOLOGIA

Conceptes generals dels parasits i del parasitisme. Estudi de la biologia, morfologia i sistemàtica dels protozous,
helmints i artròpodes d'interès veterinari. Estudi de les relacions entre paràsits, hostes i medi ambient. Estudi dels
paràsits que afecten els animals i d'aquells que tinguin una aplicació industrial, biotecnològica o ecològica.

TEMARI TEÒRIC

Tema 1.- Introducció a la Parasitologia: (2 h)

1. Evolució històrica, situació actual i perspectives de la parasitologia animal.
2. El parasitisme entre les associacions biològiques.
3. Origen i evolució.
4. Adaptacions al parasitisme i estudi dels seus cicles biològics.
5. Classes de paràsits i hostes. Relació paràsit-hoste i medi ambient
6. Sistemàtica, taxonomia i nomenclatura en parasitologia

Tema 2.- Protozous. Definició, Morfologia, Classificació i Cicles de vida: (3h)

1. Sarcomastigophora (amebes i flagel·lats): Sarcodina i mastigophora
2. Ciliophora (ciliats)
3. Apicomplexa (coccidis i piroplasmes): Eimeria, Isospora, Cryptosporidium, Toxoplasma, Neospora, Besnoitia,
Sarcocystis i altres.

Tema 3.- Nematodes. Definició, Morfologia, Classificació i Cicles de vida (4 h)

1. Adenophorea: Trichuridae, Trichinellidae, Capillaridae i Dioctophymatidae
2. Secernentea: Strongyloididae, Strongylidae, Chabertiidae, Ancylostomidae, Trichostrongylidae ,, Dictyocaulidae,
Metastrongylidae, Protostrongylidae, Angiostrongylidae, Oxiuridae, Filariidae, Heterakidae, Ascaridae, Anisakidae,
Spiruridae.

Tema 4.- Platihelmints: Trematodes. Definició, Morfologia, Classificació i Cicles de vida (2 h)

1. Monogenea
2. Digenea: Schistosomatidae, Fasciolidae, Paramphistomidae, Dicrocoeliidae
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Tema 5.- Platihelmints: Cestodes. Definició, Morfologia, Classificació i Cicles de vidal (2 h)

1. Taeniidae
2. Diphylobothridae

Tema 6.- Artròpodes: Definició, Morfologia, Classificació i Cicles de vida (2 h)

1. Àcars: paparres, sarna, etc.
2. Insectes: polls, puces, xinxes, etc.
3. Miasis, hipodermosis, etc.

 Activitats pràctiques

Pràctiques de laboratori:

1. Anàlisi coprològiques. Identificació dels ous de paràsits en femtes. (4 h)
2. Identificació de fases larvàries procedents de coprocultius i de l'herba de les zones de pastures. (4 h)
3. Identificació de diferents paràsits adults. Taules taxonòmiques (3 h)

Seminari:

Seminari a impartir per algun professor convidat expert en parasitologia o d'una web de parasitologia

Fer una presentació en pùblic d'una especie de paràsit a escollir

Eixos metodològics de l'assignatura

L'activitat docent s'estructura en sessions de teoria, seminaris, presentacions i pràctiques, segons la programació
temporal inclosa en el pla del curs que apareix en la carpeta de Recursos

1. Classes teòriques. S'impartiran en anglès, així com les presentacions i el material complementari. Les classes
de teoria es basen en sessions de classes participatives i tenen per finalitat que l'estudiant pregunti sobre la
matèria no entesa de cada tema. Cada sessió correspon a un tema. Es faran exàmens posteriors a cada classe
tipus test per valorar si els estudiants han entès i llegit el contingut presentat. Els ultims 30-40 minuts es farà un
resum en català o castellà pels alumnes que hi estiguin interessats

2. Classes pràctiques. Les pràctiques consisteixen en sessions de laboratori. Hi podrà haver alguna conferència
convidada o seminari. Cada pràctica serà complementada per un guió explicatiu amb els objectius i procediments a
utilitzar.

Els estudiants disposaran del material docent del curs en el dossier electrònic de l'assignatura amb anterioritat

Pla de desenvolupament de l'assignatura

 El Pla de desenvolupament estará a la carpeta de Recursos

Sistema d'avaluació

Es realitzaran dos exàmens de teoria tipus test o de preguntes curtes que valdran el 30% cadascun. L'examen
pràctic valdrà el 30% i es farà junt al segon examen teòric. La nota mínima de cada examen de teoria i el de
practica ha de ser un 4 per a fer mitja, sinó s'ha de recuperar. El resultat dels tests 'on line' de cada tema valdrà el
5% i les presentacions en grup valdran també el 5%.
Es podran sumar punts suplementaris per assistència, participació o altres conceptes sempre i quan l'estudiant
hagi superat el 5 en la nota final. No son punts per aprovar sinó per pujar la nota

S'estableix la següent condicionalitat en l'examen de recuperació:
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Només podran optar a la recuperació els alumnes suspesos i els que la nota dels parcials sigui inferior a 4 (2
parcials de teoria i el de practica). La nota després de la recuperació serà màxim de 5 sobre 10 en cadascun dels
parcials de teoria o practica. El test i presentació no es recuperen

No podran optar a la recuperació aquells alumnes que:

1. No hagin assistint a totes les activitats pràctiques i participant prèviament en tots els processos d'avaluació
establerts (es consideren les situacions de força major, degudament justificades).

2. Aquells alumnes que hagin incorregut en faltes greus durant el transcurs de l'assignatura; especialment si
aquestes han succeït en el desenvolupament de les Pràctiques. Es consideren entre d'altres com a faltes greus a
aquests efectes: el frau en els processos d'avaluació, l'assistència a pràctiques amb les facultats mentals
minvades pel consum de l'alcohol, drogues o estupefaents, l'incompliment de les normes de seguretat en els
laboratoris o establiments externs visitats, la desconsideració cap als nostres amfitrions etc.

Bibliografia i recursos d'informació

BIBLIOGRAFIA

Castro Castellón, Ana T., 2004 Índice catálogo de protozoos parásitos en aves de cría y consumo, Madrid :
UAM Ediciones,

Cordero del Campillo, M i Rojo Vazquez FA 2006. Parasitología General. McGraw-Hill Interamericana. Madrid.

Cordero del Campillo, M i Rojo Vazquez FA 1999. Parasitología Veterinaria. McGraw-Hill Interamericana.
Madrid.

Eva Mª Frontera Carrión... [et al.]. 2009. Patología parasitaria porcina : en imágenes. Zaragoza : Servet , cop.

Cordero del Campillo, Miguel. 1994. Indice-catálogo de zooparásitos ibéricos. León:  Universidad, Secretariado
de Publicaciones

Euzéby, Jacques, 1998. Les Parasites des viandes : épidémiologie, physiolpathologie, incidences
zoonosiques Paris : Tec & Doc Lavoisier,

Hendrix, Charles M., 1998 Diagnostic veterinary parasitology / Charles M. Hendrix, Oxford  Blackwell science.

Ishikura H.1998 Host response to international parasitic zoonoses : with 64 figures, including 38 in color Tokio
: Springer, cop

Kassai, Tibor. 2002. Helmintología veterinaria. Zaragoza : Acribia

Borchert, Alfred. 1964. Parasitología veterinaria; traducido del alemán por Miguel Cordero del Campillo.
Zaragoza : Acribia

Laboratorio Central Veterinario de Weybridge,  1973. Manual de tecnicas de parasitologia veterinaria. Zaragoza
: Acribia,

Lombardero, Oscar J. 1990. Lecciones de parasitologia : 60 ciclos biológicos de interés veterinario. Buenos
Aires : Hemisferio Sur

Olsen, O. Wilford. 1977. Parasitologia animal. II, Platelmintos, acantocefalos y nematelmintos. Barcelona :
Aedos, 1977

Thomson and A.J. Lymbery, 1995. Echinococcus and hydatid disease /edited by R.C.A.  Wallingford : CAB
International, cop.

Félix Valcárcel Sancho. 2009. Atlas de parasitología ovina. Zaragoza : Asís Biomedia
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Aránzazu Meana Mañes, Francisco A. Rojo Vázquez. 2013. 60 Q&A sobre parasitología bovina : libro de
preguntas y respuestas. Servet, DL. Zaragoza

Dwight D. Bowman. 2011. Parasitología para veterinarios. Elsevier

Francisco J. Serrano Aguilera (coord.).  2010. Manual práctico de parasitología veterinaria. Cáceres :
Universidad de Extremadura,

Urquhart G.M. ... [et al.]. 2001. Parasitología veterinaria. Zaragoza : Acribia, DL

Jaime Llena, Pedro Rodríguez. 2004. Parásitos externos en vacuno de cebo / [Zaragoza : s.n.], DL

A. Meana, E. Calvo, F.A. Rojo Vázquez. 1999. Parásitos internos de la oveja en pastoreo. San Agustín de
Guadalix (Madrid) : Schering-Plough Animal Health,

Fernández-Rubio,  Moreno, Soriano . 2008. Artrópodos en medicina y veterinaria. Madrid : Ministerio de
Defensa, Secretaría General Técnica ,

WEBS DE PARASITOLOGIA

http://www.socepa.es/

http://pagines.uab.cat/parvet/

http://www.slideshare.net/Parasitismo/atlas-de-parasitologia-veterinaria

http://www.cdc.gov/parasites/

http://www.southampton.ac.uk/~ceb/Diagnosis/Vol1.htm

http://www.udel.edu/mls/dlehman/medt372/

http://www.southampton.ac.uk/~ceb/
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