
Hospitalització d'animals.
Família professional: Agrària

Codi: MF_2-1589-1111_3
Nivell: 3

Durada 90 hores

- Identificar les necessitats de reposició d'acord amb el supòsit descrit.

- Efectuar les ordres de comanda, indicant-hi el tipus de material.

- Especificar les condicions de conservació del material, en funció de les 
seves característiques i necessitats d'emmagatzemament.

- Identificar les dades i els controls periòdics a realitzar mentre l'animal està 
ingressat.

- Tenir cura dels animals hospitalitzats.

- Proporcionar cures higienico-sanitàries als animals amb malalties 
infeccioses, aplicant-hi les mesures necessàries per evitar contagis.

- Determinar les característiques de la dieta que s'ha de proporcionar a un 
animal en funció de la seva patologia.

- Preparar dietes per a diferents animals, segons prescripció facultativa.

- Detectar alteracions en l'alimentació dels animals com manca de gana, 
vòmits, dificultat d'ingestió o d'altres.

- Anotar en l'historial de l'animal dades significatives relatives a la seva 
alimentació.

- Canviar sèrums intravenosos seguint el procediment establert de treball.

- Mesurar les dades clíniques termomètriques registrant el resultat en la 
gràfica de constants.

- Identificar signes en la inspecció no instrumental, descrivint-los en la fitxa 
de l'animal quan siguin rellevants.

- Administrar medicaments seguint les prescripcions facultatives.

1     Identificar les condicions higienicosanitàries que ha de complir la zona 
d'hospitalització d'animals de companyia.

2     Organitzar els allotjaments dels animals en funció de les seves necessitats 
etològiques i circumstàncies individuals.

3     Relacionar les necessitats nutricionals dels animals hospitalitzats amb la 
seva patologia, afavorint el manteniment i restabliment de la seva salut.

4     Aplicar tècniques de seguiment i vigilància d'animals hospitalitzats, 
registrant o notificant canvis del seu estat de salut, en cas necessari.
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Exposar les condicions de treball quant a l'espai i al material per allotjar 
animals.

Explicar els mètodes de control d'existències i les seves aplicacions per fer els 
inventaris de material.

Descriure les condicions d'habitabilitat que ha de complir l'àrea segons les 
condicions dels animals.

En un supòsit pràctic de gestió de magatzem sanitari en l'àrea d'hospitalització:

Indicar tipus d'habitacles descrivint-ne les condicions d'habitabilitat.

Explicar les condicions d'hospitalització d'animals amb malalties 
infectocontagioses en la modalitat d'aïllament, i les mesures preventives 
específiques de maneig requerides.

Definir el concepte de malaltia infectocontagiosa enumerant-ne els grups i les 
seves característiques.

Enunciar els mètodes de neteja, desinfecció i esterilització amb productes 
biocides autoritzats per a aquesta finalitat, que s'han d'utilitzar, en la zona 
d'hospitalització.

En un supòsit pràctic d'organització de l'allotjament per a animals hospitalitzats:

Definir les situacions en les quals és necessari proporcionar alimentació 
parenteral a un animal.

Analitzar i descriure els diferents tipus de dieta que s'ha d'administrar als 
animals en funció del seu estat.

En un supòsit pràctic d'alimentació d'animals hospitalitzats:

Explicar els passos per al canvi de sèrums intravenosos seguint protocols.

Enunciar els paràmetres vitals a registrar durant l'hospitalització d'un animal.

Descriure la tècnica per a la recollida de dades clíniques termomètriques i 
altres signes obtinguts per inspecció no instrumental.

Explicar els mètodes d'administració de medicaments segons les prescripcions 
facultatives.

En un supòsit pràctic de seguiment i vigilància d'animals hospitalitzats, amb 
unes condicions determinades:

CA

CA

CA

CA

CA

CA

CA

CA

CA

CA

CA

CA

CA

CA

CA

CA

CA

1.1

1.2

1.3

1.4

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

Capacitats formatives i criteris d'avaluació

  Data d'actualització: 07/02/2013



Actituds

-Extreu aprenentatge de qualsevol situació viscuda o observada.
-Se sent segur quan treballa amb poques directrius i supervisió.

-Sap administrar simultàniament diversos projectes dins de l'àrea de treball.
-Assumeix diferents rols sense dificultat i de manera simultània.

-Capta la informació de forma efectiva fins i tot en situacions i missatges complexos.

-S'anticipa als esdeveniments.

-Pot centrar-se en els esdeveniments que interessa malgrat que siguin simultanis i 
diversos.

-Col·labora i comparteix plans de treball, informació i recursos.

Autonomia.

Organització del treball.

Relació interpersonal.

Resolució de problemes.

Responsabilitat.

Treball en equip.

Conceptes

- Etologia canina: races i característiques singulars.
- Etologia felina: races i característiques singulars.
- Etologia i cures bàsiques de petits rosegadors i rèptils.
- Etologia i cures bàsiques d'altres animals de companyia (aus).

- Característiques d'habitacles per als diferents animals.
- Mitjans d'aïllament d'animals amb malalties infectocontagioses.
- Cures higièniques: freqüència dels controls, temperatura ambiental i condicions 
d'humitat. Rentats terapèutics i de manteniment.
- Obtenció de mostres biològiques de manera no traumàtica.
- Principis de la rehabilitació: massatges, activació de la circulació, gimnàstica passiva, 
gimnàstica activa, fred-calor, fonaments de la inflamació i teràpia tèrmica.
- Exercici de manteniment. Recuperació. Estrès i influència en la recuperació.

- Nutrició durant el creixement.
- Nutrició en animals geriàtrics.
- Obesitat: identificació de l'animal amb excés de pes i educació del client.
- Alimentació en animals en estat crític: vies d'administració, alimentació parenteral, 
nutrició i cures bàsiques.

Característiques etològiques en funció de l'espècie.

Atenció a animals hospitalitzats en funció de l'espècie i estat de salut.

Nutrició i alimentació animal en funció de l'espècie i de l'estat de salut.

Aplicació del protocol de neteja i desinfecció dels habitacles amb productes biocides 
autoritzats. 
Control de l'àrea d'hospitalització verificant que és l'apropiat per a les característiques de 
l'animal segons les seves condicions individuals i d'espècie.

Identificació de l'animal al costat del tractament o cures que ha de rebre i controls 
periòdics que s'ha de realitzar mentre estigui internat, en una zona ben visible de la gàbia 
d'hospitalització on s'allotgi per tenir dades disponibles a tota hora.
Aïllament dels animals amb malaltia infectocontagiosa, extremant-se les cures 
higienicosanitàries segons els protocols o indicats pel facultatiu per evitar contagis. 
Aplicació dels protocols de neteja i desinfecció dels habitacles amb productes biocides 
autoritzats en aïllament per evitar contagis.
Neteja dels animals amb la periodicitat establerta en el programa de treball i sempre que 
sigui necessari per mantenir les condicions higienicosanitàries.
Administració d'aliments  als animals hospitalitzats, d'acord a les prescripcions del 
facultatiu.

Enregistrament de les  dades significatives observades en l'historial de l'animal 
Aplicació de les cures prescrites pel facultatiu als animals hospitalitzats, registrant 
possibles canvis en el seu estat de salut i notificant-ho quan sigui precís.
Obtenció de mostres biològiques de forma no traumàtica.
Registre dels paràmetres vitals durant l'hospitalització d'un animal: Recollida i registre de 
les dades clíniques termomètriques i aquells signes obtinguts per inspecció no 
instrumental.
Valoració dels possibles canvis observats en l'estat de salut de l'animal hospitalitzat i 
comunicar-los al facultatiu quan l'actuació traspassi els límits de la seva competència.
Administració de medicaments i tractaments segons els procediments establerts, complint
la prescripció del facultatiu.
Control i canvi dels sèrums intravenosos: velocitat de degoteig i seguretat de tot el 
sistema, per garantir la perfusió contínua del sèrum.
Registre d'incidències en el suport indicat, per a la seva consulta.
Mobilització de l'animal segons indicacions del facultatiu:
- Per evitar complicacions per decúbit perllongat.
- Per a la recuperació de l'animal.

Manteniment de les instal·lacions

Control de l'animal hospitalitzat

Procediments

Continguts d'aprenentatge

Ubicació en el Catàleg de Qualificacions Professionals de Catalunya

Qualificacions vinculades

Unitats de competència relacionades

AR_2-488_3 Assistència a l'atenció clínica en centre veterinaris 3Nivell: 



Ocupacions i llocs de treball tipus associats

UC_2-1589-11_3 Atendre l'hospitalització d'animals col·laborant amb el 
facultatiu.

Nivell: 3

* Ajudant/a de veterinària en centres d'acollida, allotjament o protecció animal

* Ajudant/a de veterinària en clíniques assistencials

* Ajudant/a de veterinària en facultats i centres d'investigació animal

* Ajudant/a de veterinària en hospitals

Ajudant/a tècnic/a veterinari/ària

Cuidador/a d'animals

Dependent/a de comerç especialitzat


