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Guia docent
370501 - ANATOGENE - Anatomia General

Última modificació: 11/06/2021
Unitat responsable: Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa
Unitat que imparteix: 731 - OO - Departament d'Òptica i Optometria.

Titulació: GRAU EN ÒPTICA I OPTOMETRIA (Pla 2009). (Assignatura obligatòria).

Curs: 2021 Crèdits ECTS: 6.0 Idiomes: Català, Castellà

PROFESSORAT

Professorat responsable:

Altres:

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
1. ANGLÈS TÈCNIC APLICAT A L'ÒPTICA I L'OPTOMETRIA
2. Aplicar les tècniques de detecció de les patologies sistèmiques i oculars amb afectació visual, a partir de la seva etiologia, signes,
símptomes i epidemiologia.
3. Aplicar una anamnesi específica per a extreure la informació rellevant
4. Capacitat per redactar i interpretar un informe
5. Detectar la necessitat de derivar el pacient amb l'informe corresponent als professionals adients i ser capaç de col·laborar-hi
mantenint el seguiment del pacient
6. Fer el seguiment de patologies amb afectació visual. (Fer el seguiment dels pacients amb patologies amb afectació visual)
7. Interpretar els registres obtinguts amb les diferents tècniques. Determinar l'estat de les estructures oculars
8. Interpretar els resultats dels exàmens refractius per determinar la prescripció òptica adequada
9. Saber elaborar acuradament els informes diagnòstics i de remissió.
10. Saber establir una òptima relació terapèutica, saber comunicar-se amb el pacient
11. Saber fer els exàmens clínics i interpretar els resultats
12. Saber interpretar els resultats de les proves funcionals i de salut del sistema visual
13. Ser capaç de prendre, tractar, representar i interpretar dades experimentals. "Utilitzar material i tècniques bàsiques de laboratori"
14. Ser capaç de realitzar cerques bibliogràfiques.
15. Valorar el control nerviós del sistema visual
35. Anatomia, histologia, fisiologia, neurofisiologia i bioquímica del sistema visual i el procés de la visió
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Genèriques:
16. Adquirir les tècniques de comunicació adequades per garantir l'èxit del treball en equip
17. Aplicar els principis de la intel·ligència emocional per desenvolupar un treball en equip
18. Capacitat d'assumir diferents papers dins l'equip, lideratge, coordinació amb els altres membres
19. Definir els objectius generals i específics per realitzar un treball en grup
20. Desenvolupar empatia envers les persones
21. Desenvolupar metodologies de treball en equip que fomentin la participació dels seus membres, l¿esperit crític, el respecte mutu,
la capacitat de negociació,.. per assolir objectius comuns
22. Emetre opinions (valoracions) informes i peritatges
23. Exposar la informació de forma oral i escrita de forma raonada i coherent.
24. Extreure les idees principals d¿un text o de qualsevol font d¿informació (oral o escrita)
25. Flexibilitat per a integrar-se en ambients dinàmics, pluridisciplinars i multiculturals.
26. Incentivar el treball metòdic, rigorós, constant i innovador
27. Interpretar i utilitzar el llenguatge no verbal
28. Reflexionar i ser capaç de fer una crítica dels coneixements i habilitats desenvolupats i el nivell d¿assoliment.
29. Sintetitzar i estructurar la informació per transmetre-la eficaçment de forma oral i/o escrita
30. Situar la informació nova i la interpretació de la mateixa al seu context.
31. Treballar amb constància, metodologia i rigor.
32. Valorar els mètodes utilitzats per assolir els objectius proposats.
33. Valorar i incorporar les millores tecnològiques necessàries per al correcte desenvolupament de l¿activitat professional
34. Valorar l'adquisició dels objectius proposats al curs.

METODOLOGIES DOCENTS

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

En acabar l'assignatura d'Anatomia general, l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:

Definir i enumerar els conceptes anatòmics necessaris per poder entendre els diferents teixits, òrgans i sistemes que integren el cos
humà
Identificar l'estructura dels teixits com a integrants dels òrgans i sistemes del cos humà
Descriure, situar i comparar els diferents sistemes de l'organisme
Diferenciar l'estructura òssia del cap
Reconèixer i localitzar l'estructura dels diferents òrgans i sistemes inclosos dins del cap

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores grup mitjà 48,0 31.05

Hores grup petit 12,0 7.76

Hores activitats dirigides 4,6 2.98

Hores aprenentatge autònom 90,0 58.21

Dedicació total: 154.6 h
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CONTINGUTS

Introducció a l'assignatura

Descripció:
1. Introducció a la histologia
2. Introducció a l'anatomia
3. Introducció als sistemes del cos humà

En aquest contingut es treballa:
Conceptes bàsics relacionats amb l'organització anatòmica i histològica del cos humà

Dedicació: 7h 30m
Grup mitjà/Pràctiques: 3h
Aprenentatge autònom: 4h 30m

Anatomia del cap

Descripció:
4. Sistema tegumentari
4.1 Teixits constituents (epitelial i conjuntiu)
4.2 Pell
4.3 Pell del cap i de la cara
5. Sistema esquelètic
5.1 Teixits constituents (cartilaginós i ossi)
5.2 Ossos
5.3 Crani i òrbita
6. Sistema muscular
6.1 Teixit constituent (muscular)
6.2 Músculs
6.3 Músculs del cap i de la cara
7. Sistema nerviós
7.1 Teixit constituent (nerviós)
7.2 Sistema nerviós central
7.3 Sistema nerviós perifèric
8. Sistema circulatori
8.1 Teixit constituent (hemàtic)
8.2 Cor i vasos sanguinis
8.3 Vascularització del cap i la cara

En aquest contingut es treballa:
Estructura dels diferents teixits, òrgans i sistemes que constitueixen el cap

Activitats vinculades:
Es duran a terme les sessions pràctiques 1-6, que es corresponen a 6 pràctiques de laboratori avaluables individualment durant
cada sessió de grup petit.

Dedicació: 142h 30m
Grup mitjà/Pràctiques: 45h
Grup petit/Laboratori: 12h
Aprenentatge autònom: 85h 30m
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ACTIVITATS

PROVA D'AVALUACIÓ TEÒRICA

Descripció:
dret a examen: examen únic que equival al 100% de la nota

Dedicació: 1h
Grup gran/Teoria: 1h

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

Dret a examen 100%

BIBLIOGRAFIA

Bàsica:
- Boya, Jesús. Atlas de histología y organografía microscópica. 2a ed. Madrid: Médica Panamericana, 2004. ISBN 8479037067.
- Ross, Michael H. [et al.]. Histología : texto y atlas color con biología celular y molecular. 4a ed. México: Médica Panamericana, 2005.
ISBN 8479038063.
-  Young,  Barbara  [et  al.].  Wheater  histología  funcional:  texto  y  atlas  en  color.  6a  ed.  Barcelona:  Elsevier,  2014.  ISBN
9788490226889.
- Netter, Frank H. Atlas de anatomía humana. 4a ed. Barcelona: Masson, 2007. ISBN 9788445817599.
- Moore, Keith L. Anatomía con orientación clínica. 5a ed. Buenos Aires: Médica Panamericana, 2007. ISBN 9789687988894.
- Rouvière, H. Anatomía humana, descriptiva, topográfica y funcional, vol. 1, Cabeza y cuello. 11a ed. Barcelona: Masson, 2005. ISBN
8445813137.
- Schünke, Michael. Prometheus : texto y atlas de anatomía, vol. 2, Cuello y órganos internos. Buenos Aires: Médica panamericana,
2005-2007. ISBN 9788479039790.
-  Snell,  Richard  S.  Anatomía  clínica  para  estudiantes  de  medicina.  6a  ed.  México:  McGraw-Hill  Interamericana,  2002.  ISBN
9701035909 (RÚST.).
- Sobotta, Johannes. Atlas de anatomía humana, vol. 1, Cabeza, cuello y miembro superior. 22a ed. Madrid: Médica Panamericana,
2006. ISBN 8479035331 (O.C.).
- Sobotta, Johannes. Atlas de anatomía humana, vol. 2, Tronco, abdomen y miembro inferior. 22a ed. Madrid: Médica Panamericana,
2006. ISBN 8479035331 (O.C.).
- Testut, Leo. Compendio de anatomía descriptiva. 22a ed. Barcelona: Masson, 2004. ISBN 8445805525 (CART.).
- Thibodeau, Gary A. Estructura y función del cuerpo humano. 13a ed. Amsterdam: Elsevier, 2008. ISBN 9788480863551.
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