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Course guide
390302 - AFA - Animal Anatomy and Physiology

Last modified: 30/05/2022
Unit in charge: Barcelona School of Agri-Food and Biosystems Engineering
Teaching unit: 745 - DEAB - Department of Agri-Food Engineering and Biotechnology.

Degree: BACHELOR'S DEGREE IN AGRICULTURAL ENGINEERING (Syllabus 2009). (Compulsory subject).

Academic year: 2022 ECTS Credits: 6.0 Languages: English

LECTURER

Coordinating lecturer: Sorribas Royo, Francisco Javier

Others: ANTONIO RAFAEL ALMIRALL MALIVERN
ANGEL BOSCH BOSCH

DEGREE COMPETENCES TO WHICH THE SUBJECT CONTRIBUTES

Specific:
1. Animal production technologies: Animal anatomy. Animal physiology.

Transversal:
2. THIRD LANGUAGE. Learning a third language, preferably English, to a degree of oral and written fluency that fits in with the future
needs of the graduates of each course.

TEACHING METHODOLOGY

....

LEARNING OBJECTIVES OF THE SUBJECT

..

STUDY LOAD

Type Hours Percentage

Hours large group 40,0 26.67

Hours small group 20,0 13.33

Self study 90,0 60.00

Total learning time: 150 h
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CONTENTS

(ENG) INTRODUCCIÓ A L'ANATOMIA I FISIOLOGIA ANIMAL. HOMEOSTASI

Description:
(ENG) Importància dels coneixements d'anatomia i fisiologia animal per a la producció animal.
Regulació corporal: medi intern i medi extern. Homeòstasi i regulació: mecanismes reguladors

Related activities:
(ENG) Activitat 1: classes de teoria
Activitat 2: avaluació dels continguts
Activitat 5 : pràctiques d'aula. Anàlisi d'un cas de regulació: la regulació de la pressió arterial.

Full-or-part-time: 8h
Theory classes: 2h
Laboratory classes: 2h
Self study : 4h

(ENG) RELACIÓ I CONTROL

Description:
(ENG) Estructura i organització funcional del sistema nerviós: de la neurona a la transmissió de l'impuls nerviós. El sistema
nerviós central i el sistema nerviós autònom. Funcions sensorials i motores. Funcions superiors.

Estructura i organització funcional del sistema endocrí: Hormones: tipus i mecanismes d'acció. Visió general de les principals
hormones i les seves funcions. Sistema neuroendocrí: eix hipotàlem-hipofisari, glàndula pineal.

Related activities:
(ENG) Activitat 1: classes de teoria
Activitat 2: avaluació dels continguts
Activitat 3: Aula d'informàtica : Identificació anatòmica de les estructures i identificació de les seves funcions. Ús de models
anatòmics. Pràctica individual i en grup, preguntes creuades entre equips.

Full-or-part-time: 22h
Theory classes: 8h
Laboratory classes: 4h
Self study : 10h

(ENG) ADQUISICIÓ D'ENERGIA: BIOENERGÈTICA I METABOLISME

Description:
(ENG) Principis del balanç energètic en animals vertebrats: taxa metabòlica, calorimetria, balanç energètic
Metabolisme i regulació metabòlica
Adquisició d'energia: Estratègies alimentàries. Regulació de la gana i la set. Estructura de l'aparell digestiu en els diferents grups
animals. Processos d' Ingestió, digestió, absorció, excreció. Regulació. Sistemes digestius especialitzats: remugants.

Related activities:
(ENG) Activitat 1: classes de teoria
Activitat 2: avaluació dels continguts
Activitat 3 : pràctiques de laboratori virtual. Efecte de la insulina en el nivell de glucosa plasmàtica. Dissecció virtual del porc

Full-or-part-time: 32h
Theory classes: 8h
Laboratory classes: 4h
Self study : 20h



Date: 01/06/2022 Page: 3 / 4

(ENG) INVERSIÓ D'ENERGIA: CREIXEMENT

Description:
(ENG) Reproducció: Diferenciació i determinació sexual. Regulació endocrina de la reproducció. L'ovari: estructura funcional,
cicles estrals, control endocrí de la funció ovàrica. El testicle: estructura funcional, espermatogènesi, control endocrí de la funció
testicular.
Fecundació. Implantació. Estructura, funció i control endocrí de la placenta. Gestació i embriologia
Part: fisiologia del part: mecanismes que actuen durant el part, control endocrí del procés
Lactació: desenvolupament de la glàndula mamària, lactogènesi, lactopoieisi i ejecció de la llet

Related activities:
(ENG) Activitat 1: classes de teoria
Activitat 2: avaluació dels continguts
Activitat 4: pràctiques de laboratori: Avaluació de la qualitat del semen i de la seva viabilitat per a ser emprat per inseminació
artificial.

Full-or-part-time: 16h
Theory classes: 4h
Laboratory classes: 2h
Self study : 10h

(ENG) INVERSIÓ D'ENERGIA: REPRODUCCIÓ

Description:
(ENG) Adaptacions mediambientals: tolerància i resistència. Aclimatació i adaptació.
Etologia: fonaments d'etologia animal, indicadors etològics de importància en producció animal
Benestar animal: concepte de benestar i estrès. Mecanisme fisiològic de l'estrès. Influència sobre el creixement, la immunitat, la
reproducció

Related activities:
(ENG) Activitat 1: classes de teoria
Activitat 2: avaluació dels continguts
Activitat 5 : pràctiques d'aula: Anàlisi de casos de situacions d'estrès de possible aparició en la producció.

Full-or-part-time: 46h
Theory classes: 12h
Laboratory classes: 4h
Self study : 30h
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(ENG) MECANISMES ADAPTATIUS

Description:
(ENG) Adaptacions mediambientals: tolerància i resistència. Aclimatació i adaptació.

Etologia: fonaments d'etologia animal, indicadors etològics de importància en producció animal

Benestar animal: concepte de benestar i estrès. Mecanisme fisiològic de l'estrès. Influència sobre el creixement, la immunitat, la
reproducció

Related activities:
(ENG) Activitat 1: classes de teoria
Activitat 2: avaluació dels continguts
Activitat 5 : pràctiques d'aula: Anàlisi de casos de situacions d'estrès de possible aparició en la producció.

Full-or-part-time: 26h
Theory classes: 6h
Laboratory classes: 4h
Self study : 16h

GRADING SYSTEM

La calificación final es la suma de las calificaciones parciales siguientes:
N1: calificación de las pruebas de evaluación
N2: evaluación continúa

Nfinal = 0,75 N1 + 0,25N2
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- Ruckebush, Yves; Planeuf, Louis-Philippe; Dunlop, Robert. Physiology of small and large animals. Philadelphia: Hamilton : B.C.
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