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Subject's general information

Subject name WILD ANIMALS HEALTH AND CLINICS

Code 100385

Semester 1st Q(SEMESTER) CONTINUED EVALUATION

Typology Degree Course Character Modality

Double bachelor's degree:
Bachelor's Degree in
Veterinary Medicine and
Bachelor's Degree in
Science and Production

5 COMPULSORY
Attendance-
based

Course number of
credits (ECTS)

3

Type of activity, credits,
and groups

Activity
type

PRACAMP PRALAB TEORIA

Number of
credits

0.2 1.3 1.5

Number of
groups

8 4 1

Coordination MENTABERRE GARCIA, GREGORIO

Department ANIMAL HUSBANDRY

Teaching load
distribution between
lectures and
independent student
work

Face-to-face work: 30 hours 
Autonomous work: 45 hours

Important information
on data processing

Consult this link for more information.

Language Spanish, Catalan or English, according to needs.

Distribution of credits 1,5 Theory 
0,75 Seminars on current issues 
0,75 Practices
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https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/ljIirDLEOoUr5Rj


Teaching staff E-mail addresses
Credits
taught by
teacher

Office and hour of attention

MENTABERRE GARCIA,
GREGORIO

gregorio.mentaberre@udl.cat 8,3

Subject's extra information

Pre-requisites:

There are not. However, it is advisable that the student has studied and acquired the knowledge and skills of the
following subjects: biology, anatomy, physiology and animal welfare, infectious and parasitic diseases, different
animal productions, zoonoses, public health and biosecurity, pathophysiology, propaedeutics and pathology and
diagnosis of infectious and parasitic diseases. It is also recommended to take the optional subject Wildlife
Management and / or previous (basic) knowledge of taxonomy of native wildlife.

Learning objectives

El principal objectiu d'aquesta assignatura és fer entendre a l'alumne la necessitat d'entendre i aplicar
professionalment els conceptes de "salut única" (de l'anglés "one health") i "malalties compartides", així com
proporcionar coneixements veterinaris bàsics sobre manipulació, benestar i principals malalties dels principals
grups taxonòmics de fauna salvatge (no confondre amb animals de zoològic ni mascotes exòtiques). Aquesta
assignatura respon a la creixent evidència de la necessitat de tenir en consideració les malalties i el maneig de la
fauna silvestre tant per motius de conservació de les pròpies espècies com des del punt de vista del control de les
malalties que afecten al bestiar, els animals de companyia i les persones (zoonosis). 

Serien objectius específics d'aquesta assignatura:

(1) Conèixer la patologia dominant en mamífers, aus, amfibis i rèptils de vida lliure.

(2) Adquirir nocions i coneixements sobre les tècniques de captura, maneig, transport, alliberament i control de
l'estrés en animals salvatges. 

(3) Conèixer les particularitats i limitacions per treballar amb fauna salvatge. 

(4) Conèixer els principis bàsics de la gestió sanitària de la fauna salvatge. 

(5) Identificar i utilitzar de forma autònoma fonts d'informació i normativa específiques d'aquesta matèria. 

Competences

Reconèixer les obligacions ètiques en l'exercici de les responsabilitats davant de la professió i de la societat.

Demostrar un coneixement genèric dels animals, del seu comportament i de les bases de la seva identificació.

Demostrar que es coneixen i es comprenen les bases de funcionament de les malalties i altres procesos
patològics a la interfase home-animals domèstics-fauna salvatge, tenint en consideració l'efecte i les repercussions
de i 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, el seu comerç, les seves malalties i la vigilància sanitària.

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
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TEORIA

01-Presentació, justificació i fonts d’informació

02-Malalties de la fauna salvatge

03-Conservació i gestió sanitària. Terminologia

04-Centres de recuperació

05-Mètodes de captura física

06-Tècniques de captura química

07-Maneig postcaptura i fisiologia de l’estrès

08-Trasllat, marcatge i seguiment d’espècies

09-Patologia d’ungulats I - Remugants

10-Patologia d’ungulats II - Senglar

11-Patologia de lagomorfs

12-Patologia de carnívors

13-Patologia d’aus

14-Patologia d’amfibis i rèptils

benestar animal, salut animal i salut pública.

Dur a terme de forma segura sedació i anestèsia, així com valoració i control de l'estrés i el dolor.

Recollir, preservar i remetre tot tipus de mostres amb l'informe corresponent.

Tractar i manejar els animals de manera segura i humanitària, i instruir altres persones perquè duguin a terme
adequadament aquestes tècniques.

Subject contents
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15-Patologia de mamífers marins

 

PRÀCTIQUES

(1) "Necròpsia de camp": Dissecció, localització d'òrgans diana i presa de mostres de senglar. 
(2) Teleanestèsia: maneig de dards anestèsics i sarbatana.
(3) Visites a centres de recuperació.

SEMINARIS (sobre temes d'actualitat, a triar, que poden anar variant amb el temps)

(1) Vigilància sanitària de la fauna salvatge: marc legal, normativa, organització, particularitats,
malalties emergents...
(2) Casos clínics de centre de recuperació de fauna salvatge autòctona.
(3) El fenomen del senglar urbà.
(4) El paper de la fauna salvatge en l'epidemiologia de la tuberculosi.
(5) La superpoblació d'ungulats: conflictes, gestió ètica i oportunitats. 
(6) Fonts d'informació.

Methodology

El procés d'ensenyament-aprenentatge de l'assignatura es basa en la premissa de que l'estudiant ha d'aprendre
treballant. El professor proporcionarà conceptes i continguts bàsics, així com guiatge cap a fonts on poder
aconseguir informació addicional, amb l'objectiu de que el procés d'aprenentatge es desenvolupi de forma eficaç.
D'acord amb els objectius de l'assignatura, el desenvolupament de l'assignatura es basarà en les següents
activitats:

Classes magistrals: L'assistència de l'alumne farà que l'estudiant adquireixi els coneixements científics propis de la
disciplina, que haurà de completar amb estudi personal i autònom del contingut impartit.

Seminaris: L'assistència als seminaris donarà l'oportunitat a l'alumne d'aprofundir en temes importants i d'actualitat
en relació al maneig i la gestió sanitària de la fauna salvatge. Els seminaris tracten sobre temes d'actualitat, amb
rellevància i/o implicacions per a la gestió sanitària i ètica de la fauna salvatge. Tindran un format de "cas pràctic",
en el sentit de que, amb antelació al seminari, es demanarà als alumnes que busquin informació i es documentin
sobre la temàtica del seminari, ja siguin exemples concrets i/o una visió global. Llavors, el dia del seminari, el
professor podrà preguntar aleatòriament a qualsevol alumne que expliqui quina informació ha trobat sobre el tema
en qüestió. El professor farà valoració de les aportacions, el que formarà part de l'avaluació continuada de l'alumne.
Alumnes que no hagin estat preguntats podran intervenir de forma voluntària i, altres que no hagin pogut intervenir
per limitació de temps tindran l'oportunitat d'entregar al professor una breu ressenya en paper al final del seminari
per a que sigui tinguda en compte a l'avaluació. Finalment, el professor farà una explicació magistral sobre el tema
el qüestió.

Classes pràctiques: L'assistència a les classes pràctiques farà que l'alumne reforci, completi i apliqui
els coneixements adquirits a les classes magistrals, així com li permetra adquirir i/o familiaritzar-se amb habilitats
pràctiques que podria arribar a necessitar en el seu futur professional.

Treball d'autoaprenentatge: A més de motivar als alumnes a cercar informació addicional sobre els temes tractats
a les classes magistrals, es demanarà als alumnes que preparin escrits sobre els temes triats pels seminaris
prèviament a la realització d'aquests. Els alumnes hauran d'entregar aquests escrits abans o durant el propi
seminari, tot demostrant que han fet un esforç de cerca i anàlisis sobre el tema en qüestió.
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Development plan

The practical and evaluation activities (exams) will preferably be on-site, except for changes imposed by
exceptional situations.

Evaluation

Avaluació del contingut teòric (75%): Es realitzarà mitjançant dos examens tipus test amb una sola resposta vàlida
(tot i que pot haver vàries respostes correctes); un parcial, que comptarà un 25% de la nota final i que es realitzarà
a mitjans de semestre, i un final que suposarà un 50% de la nota final. Aquests examens podran incloure
preguntes relaciones amb els temes tractats en pràctiques i seminaris. 

Avaluació dels seminaris (15%): La nota resultarà tant de l'assistència, com de la participació, entrega d'escrits i
presentacions en grup.

Avaluació de les pràctiques (15%): S'avaluaran mitjançant l'assistència. 

La nota mínima de cada examen de teoria ha de ser un 5 per poder sumar a la seva nota final els percentatges
corresponents a les pràctiques i seminaris. En cas contrari, la nota final serà la mitjana ponderada de tots dos
examens, sense comptar les notes de les activitats pràctiques i s'haurà d'anar a recuperació en cas de tenir una
nota inferior a 5.
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