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Guia docent
370507 - OPTIVISUAL - Òptica Visual

Última modificació: 03/06/2021
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

PROFESSORAT

Professorat responsable: MONTSERRAT TÀPIAS ANTON (http://futur.upc.edu/MontserratTapiasAnton)
JOSÉ LUIS ÁLVAREZ MUÑOZ (http://futur.upc.edu/JoseLuisAlvarezMunoz)

Altres: Lupon Bas, Nuria (http://futur.upc.edu/NuriaLuponBas)

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
1. ANGLÈS TÈCNIC APLICAT A L'ÒPTICA I L'OPTOMETRIA
2. Comprendre el mecanisme de la formació d'imatges i el processat de la informació en el sistema visual.
3. Ser capaç de prendre, tractar, representar i interpretar dades experimentals. "Utilitzar material i tècniques bàsiques de laboratori"
4. Saber fer els exàmens clínics i interpretar els resultats
5. Valorar el procés òptic de formació de la imatge en la retina i la transmissió i processat de la informació al cervell
6. Saber interpretar els resultats de les proves funcionals i de salut del sistema visual
7. Valorar els efectes (canvis perceptius) provocats per les ulleres, les ajudes òptiques i els elements de protecció en el sistema
visual.

Genèriques:
8. Extreure les idees principals d¿un text o de qualsevol font d¿informació (oral o escrita)
9. Sintetitzar i estructurar la informació per transmetre-la eficaçment de forma oral i/o escrita
10. Exposar la informació de forma oral i escrita de forma raonada i coherent.
11. Definir els objectius generals i específics per realitzar un treball en grup
12. Valorar l'adquisició dels objectius proposats al curs.
13. Situar la informació nova i la interpretació de la mateixa al seu context.
14. Valorar els mètodes utilitzats per assolir els objectius proposats.
15. Treballar amb constància, metodologia i rigor.
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METODOLOGIES DOCENTS

Les hores d'aprenentatge dirigit consisteixen, d'una banda, a fer classes teòriques (grup mitjà) en què el professorat fa una breu
exposició per introduir els objectius d'aprenentatge generals relacionats amb els conceptes bàsics de la matèria. Posteriorment i
mitjançant exercicis pràctics intenta motivar i involucrar l'estudiantat perquè participi activament en el seu aprenentatge. S'utilitza
material  de suport  en format de pla docent  detallat,  mitjançant  ATENEA: objectius d'aprenentatge per  continguts,  conceptes,
exemples, programació d'activitats d'avaluació i d'aprenentatge dirigit i bibliografia. De l'altra, també consisteixen a fer classes de
problemes (en què es treballa, en general, en grups de 3 a 4 membres), mitjançant la resolució d'exercicis o problemes numèrics,
relacionats amb els objectius específics d'aprenentatge de cadascun dels continguts de l'assignatura. En aquestes sessions de
problemes  es  pretén  incorporar  algunes  competències  genèriques,  com ara  la  competència  de  treball  en  equip.  Per  això  es
desenvolupen tècniques d'aprenentatge cooperatiu a l'aula.

L'últim tipus d'hores d'aprenentatge dirigit consisteix a realitzar 7 pràctiques de laboratori, que es fan per parelles, i permeten
desenvolupar habilitats bàsiques de tipus instrumental a un laboratori d'òptica visual, així com iniciar l'estudiantat en l'aplicació del
mètode científic en la resolució de problemes. El grup petit se subdivideix en 7 subgrups. S'assigna per sorteig una de les 7 pràctiques
a cada subgrup, que anomenarem subgrup encarregat. Aquest s'haurà de preparar (amb l'ajut del professor i el guió de pràctiques) la
pràctica a nivell de conceptes teòrics, mètode experimental i material utilitzat. A l'inici de la sessió de laboratori el subgrup encarregat
farà una breu explicació del desenvolupament de la pràctica. També ha de ser capaç de solucionar els dubtes que puguin sorgir als
seus companys. El subgrup encarregat haurà d'elaborar un informe complet de la pràctica que contindrà els resultats experimentals
de tots els seus companys. La nota de la memòria farà promig amb la nota del desenvolupament de l'explicació de la pràctica al
laboratori, donant la fracció EL de la qualificació. També cal considerar altres hores d'aprenentatge autònom com ara les que es
dediquen a les lectures orientades, la resolució dels problemes proposats o dels qüestionaris d'autoaprenentatge dels diferents
continguts mitjançant el campus virtual ATENEA.

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

Conèixer el procés de formació d'imatges i propietats dels sistemes òptics.
Reconèixer l'ull com sistema òptic.
Conèixer i manejar material i tècniques bàsiques de laboratori.
Conèixer els paràmetres i els models oculars.
Comprendre els factors que limiten la qualitat de la imatge retinal.
Ser capaç de realitzar proves psicofísiques per determinar els nivells de percepció visual.
Conèixer les propietats i funcions dels diferents elements que composen el sistema visual.
Conèixer els principis i tenir les capacitats per mesurar, interpretar i tractar les anomalies acomodatives i de la visió binocular.
Ser capaç de mesurar e interpretar les dades psicofísiques obtingudes a l'avaluació de la percepció visual.

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores grup mitjà 48,0 31.17

Hores grup petit 12,0 7.79

Hores activitats dirigides 10,0 6.49

Hores aprenentatge autònom 84,0 54.55

Dedicació total: 154 h



Data: 12/07/2021 Pàgina: 3 / 10

CONTINGUTS

1. Introducció a l'òptica visual

Descripció:
En aquest contingut es treballa:

El concepte òptica visual i la seva situació dins del context de grau
L'Òptica Geomètrica Aplicada a l'Ull: notació en vergències.

Dedicació: 6h
Grup mitjà/Pràctiques: 3h
Grup petit/Laboratori: 1h
Aprenentatge autònom: 2h

2. Model del sistema òptic de l'ull. Formació d'imatges

Descripció:
En aquest contingut es treballa:

ULL TEÒRIC: Constants òptiques de l'Ull. Aproximacions en el model de l'Ull Teòric: sistema centrat i aproximació paraxial. Òptica
de la còrnia. Òptica del cristal·lí. L'Ull Teòric Complet. Diafragma d'obertura i pupil·les de l'Ull. El camp Visual. L'Ull Teòric Reduït.
Eixos i angles de l'ull.

LES IMATGES FORMADES PER L'ULL: Tipus d'imatges formades per l'ull. Imatge diòptriques. Imatge retinal. Objecte puntual.
Cercle de desenfocament. Objecte extens. Mida de la imatge retinal. Grau de nitidesa/borrositat de la imatge retinal. Profunditat
de camp i profunditat de focus. Imatges catadiòptriques: imatges de Purkinje.

LA AGUDESA VISUAL: Tasques de discriminació visual. Tipus d'agudesa visual. Càlcul d'optotips. Factors que afecten a l'agudesa
visual (A.V.). Agudesa visual perifèrica. Agudesa visual cinètica.

Activitats vinculades:
Es duen a terme les activitats 1 i 2.

Dedicació: 42h
Grup mitjà/Pràctiques: 15h
Grup petit/Laboratori: 4h
Aprenentatge autònom: 23h

3. Òptica de l'acomodació

Descripció:
En aquest contingut es treballa:

L'ACOMODACIÓ: Concepte i definició. Amplitud i recorregut d'acomodació. Modificacions de l'Ull al acomodar. L'ull teòric
acomodat. Mida de la imatge retinal en l'ull acomodat. Estímul acomodatiu i resposta acomodativa.

LA PRESBÍCIA: Concepte i definició. Variacions de l'acomodació amb l'edat. Neutralització de la presbícia. Zones de visió nítida.
Influència de la profunditat de camp. Càlcul d'addicions especials.

Activitats vinculades:
Es duu a terme l'activitat 3.

Dedicació: 23h
Grup mitjà/Pràctiques: 8h
Grup petit/Laboratori: 2h
Aprenentatge autònom: 13h
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4. Òptica de les ametropies i la seva neutralització

Descripció:
En aquest contingut es treballa:

LES AMETROPIES ESFÈRIQUES: Concepte d'ametropia. Fórmula òptica de les ametropies. Tipus d'ametropies. Ametropia axial i
refractiva. Desviació de la longitud axial respecte de la condició d'ametropia. Amplitud i recorregut d'acomodació de l'ull ametrop.
Hipermetropia i acomodació. Miopies per estimulació inadequada. Mida de la imatge retinal. Grau de borrositat de la imatge
retinal. Relació entre l'agudesa visual i l'ametropia.

NEUTRALITZACIÓ ÒPTICA DE LES AMETROPIES: Principi i valor de la neutralització. Influencia de la distancia de vèrtex. Sistema
lent-ull. Pupil·les de l'ull ametrop neutralitzat. Tolerància de la neutralització òptica. Acomodació de l'ull ametrop neutralitzat.
Neutralització de l'ull ametrop prèsbita. Mida de la imatge retinal. Comparació amb l'ull ametrop sense neutralitzar. Augment de
la lent. Comparació amb l'ull emmetrop. Augment relatiu de la lent.

L'ULL AFÀQUIC: L'ull teòric afàquic. Refracció de l'ull afàquic. Neutralització òptica de les afàquies. L'ull teòric pseudofàquic.

ASTIGMATISME: Definició i causes de l'astigmatisme. Astigmatisme de la còrnia. Astigmatisme total de l'Ull. L'Ull Teòric
Astigmàtic. Classificació de l'astigmatisme: exemples. Imatge retinal d'un objecte puntual. Conoide de Sturm. Mida de la imatge
retinal d'un objecte extens. Comparació amb l'ull emmetrop. Acomodació de l'ull astigmàtic.

NEUTRALITZACIÓ ÒPTICA DE L'ASTIGMATISME: Principi i valor de la neutralització. Mida de la imatge retinal. Comparació amb
l'ull astigmàtic no neutralitzat. Comparació amb l'ull emmetrop. Astigmatisme en visió de prop.

Activitats vinculades:
Es duen a terme les activitats 4,5 i 6.

Dedicació: 65h
Grup mitjà/Pràctiques: 21h
Grup petit/Laboratori: 6h
Aprenentatge autònom: 38h

5. Qualitat òptica de la imatge retinal.

Descripció:
En aquest contingut es treballa:
Especificacions sobre la qualitat òptica de la imatge retinal. Desenfocament. Aberracions monocromàtiques. Aberració cromàtica.
Difusió intraocular. Difracció.

Activitats vinculades:
Es duu a terme l'activitat 7.

Dedicació: 14h
Grup mitjà/Pràctiques: 4h
Grup petit/Laboratori: 2h
Aprenentatge autònom: 8h
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ACTIVITATS

1. LABORATORI. CAMP VISUAL (CONTINGUT 2)

Descripció:
Pràctica que s'ha de fer al laboratori, en parelles, amb una durada de 2 hores. Al laboratori s'ha de dur a terme la part
experimental, i com a aprenentatge autònom dirigit es planifica que l'estudiantat faci una lectura prèvia del guió i respongui el
qüestionari corresponent per identificar els objectius, des del punt de vista de resultats d'aprenentatge que s'han d'assolir
després de l'experimentació. Posteriorment, el professorat en fa una comprovació oral, mitjançant preguntes, prèviament a
l'experimentació, per identificar l'aprenentatge prelaboratori.
La pràctica es fa al Laboratori d'Òptica Fisiològica, edifici TR8, planta -2.

Objectius específics:
En finalitzar la pràctica l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:
· Familiaritzar-se amb els instruments i mètodes de mesura del camp visual.
· Entendre les variables que entren en joc en cadascun dels dos instruments de mesura.
· Obtenir una isòptera del camp central i una del camp perifèric i representar-les en un diagrama perimètric.

Material:
Tot el material per a la realització de l'experiment està disponible al laboratori.
Guió detallat amb el qüestionari i apunts del tema disponibles (PowerPoint) a ATENEA.

Lliurament:
Registre per part del professorat de la comprovació de l'aprenentatge autònom de l'estudiant i del treball al laboratori i
qüestionari amb els resultats de l'experiment en finalitzar la sessió. Es torna corregit i amb la corresponent retroalimentació del
professorat a la sessió següent. Forma part del 10% de la nota final, corresponent als entregables de laboratori (EL).

Dedicació: 2h
Grup petit/Laboratori: 2h

2. LABORATORI. AGUDESA VISUAL (CONTINGUT 2)

Descripció:
Pràctica que s'ha de fer al laboratori, en parelles, amb una durada de 2 hores. Al laboratori s'ha de dur a terme la part
experimental, i com a aprenentatge autònom dirigit es planifica que l'estudiantat faci una lectura prèvia del guió i respongui el
qüestionari corresponent per identificar els objectius, des del punt de vista de resultats d'aprenentatge que s'han d'assolir
després de l'experimentació. Posteriorment, el professorat en fa una comprovació oral, mitjançant preguntes, prèviament a
l'experimentació, per identificar l'aprenentatge prelaboratori.
La pràctica es fa al Laboratori d'Òptica Fisiològica, edifici TR8, planta -2.

Objectius específics:
En finalitzar la pràctica l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:
· Calcular l'agudesa visual corresponent a diferents criteris de detecció
· Determinar la influencia sobre la agudesa visual clínica de alguns factors com el tipus de test, el contrast i l'excentricitat.
· Reconèixer els diferents tipus de notació i saber passar d'una a l'altra.
· Dominar la utilització de les cartes d'optotips a distàncies diferents de la del calibratge.

Material:
Tot el material per a la realització de l'experiment al laboratori
Guió detallat amb el qüestionari i apunts del tema disponibles (PowerPoint) a ATENEA.

Lliurament:
Registre per part del professorat de la comprovació de l'aprenentatge autònom de l'estudiant i del treball al laboratori i
qüestionari amb els resultats de l'experiment en finalitzar la sessió. Es torna corregit i amb la corresponent retroalimentació del
professorat a la sessió següent. Forma part del 10% de la nota final, corresponent als entregables de laboratori (EL).

Dedicació: 2h
Grup petit/Laboratori: 2h
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3. LABORATORI. PRESBICIA. ZONES DE VISIÓ D' UN PRÈSBITA (CONTINGUT 3)

Descripció:
Pràctica que s'ha de fer al laboratori, en parelles, amb una durada de 2 hores. Al laboratori s'ha de dur a terme la part
experimental, i com a aprenentatge autònom dirigit es planifica que l'estudiantat faci una lectura prèvia del guió i respongui el
qüestionari corresponent per identificar els objectius, des del punt de vista de resultats d'aprenentatge que s'han d'assolir
després de l'experimentació. Posteriorment, el professorat en fa una comprovació oral, mitjançant preguntes, prèviament a
l'experimentació, per identificar l'aprenentatge prelaboratori.
La pràctica es fa al Laboratori d'Òptica Fisiològica, edifici TR8, planta -2.

Objectius específics:
En finalitzar la pràctica l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:
· Determinar la variació de les diferents zones de visió d'un ull emmetrop prèsbita, per a diferents valors de l'amplitud
d'acomodació, simulant la condició ocular de la presbícia sobre un banc òptic.

Material:
Tot el material per a la realització de l'experiment al laboratori
Guió detallat amb el qüestionari i apunts del tema disponibles (PowerPoint) a ATENEA.

Lliurament:
Registre per part del professorat de la comprovació de l'aprenentatge autònom de l'estudiant i del treball al laboratori i
qüestionari amb els resultats de l'experiment en finalitzar la sessió. Es torna corregit i amb la corresponent retroalimentació del
professorat a la sessió següent. Forma part del 10% de la nota final, corresponent als entregables de laboratori (EL).

Dedicació: 2h
Grup petit/Laboratori: 2h

4. LABORATORI. AMETROPIES ESFÈRIQUES. MIOPIA. (CONTINGUT 4)

Descripció:
Pràctica que s'ha de fer al laboratori, en parelles, amb una durada de 2 hores. Al laboratori s'ha de dur a terme la part
experimental, i com a aprenentatge autònom dirigit es planifica que l'estudiantat faci una lectura prèvia del guió i respongui el
qüestionari corresponent per identificar els objectius, des del punt de vista de resultats d'aprenentatge que s'han d'assolir
després de l'experimentació. Posteriorment, el professorat en fa una comprovació oral, mitjançant preguntes, prèviament a
l'experimentació, per identificar l'aprenentatge prelaboratori.
La pràctica es fa al Laboratori d'Òptica Fisiològica, edifici TR8, planta -2.

Objectius específics:
En finalitzar la pràctica l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:
· Estudiar les diferències i similituds existents entre la miopia axial i refractiva, així com diferents aspectes relacionats amb la
neutralització i l'acomodació del miop, utilitzant un model d'ull simulat sobre banc òptic.

Material:
Tot el material per a la realització de l'experiment al laboratori
Guió detallat amb el qüestionari i apunts del tema disponibles (PowerPoint) a ATENEA.

Lliurament:
Registre per part del professorat de la comprovació de l'aprenentatge autònom de l'estudiant i del treball al laboratori i
qüestionari amb els resultats de l'experiment en finalitzar la sessió. Es torna corregit i amb la corresponent retroalimentació del
professorat a la sessió següent. Forma part del 10% de la nota final, corresponent als entregables de laboratori (EL).

Dedicació: 2h
Grup petit/Laboratori: 2h
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5. LABORATORI. AMETROPIES ESFÈRIQUES. HIPERMETROPIA (CONTINGUT 4)

Descripció:
Pràctica que s'ha de fer al laboratori, en parelles, amb una durada de 2 hores. Al laboratori s'ha de dur a terme la part
experimental, i com a aprenentatge autònom dirigit es planifica que l'estudiantat faci una lectura prèvia del guió i respongui el
qüestionari corresponent per identificar els objectius, des del punt de vista de resultats d'aprenentatge que s'han d'assolir
després de l'experimentació. Posteriorment, el professorat en fa una comprovació oral, mitjançant preguntes, prèviament a
l'experimentació, per identificar l'aprenentatge prelaboratori.
La pràctica es fa al Laboratori d'Òptica Fisiològica, edifici TR8, planta -2.

Objectius específics:
En finalitzar la pràctica l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:
· Estudiar les diferencies existents entre la hipermetropia axial i refractiva, així com diferents aspectes relacionats amb la
neutralització i l'acomodació de l'hipermetrop, utilitzant un model d'ull simulat sobre banc òptic.

Material:
Tot el material per a la realització de l'experiment al laboratori
Guió detallat amb el qüestionari i apunts del tema disponibles (PowerPoint) a ATENEA.

Lliurament:
Registre per part del professorat de la comprovació de l'aprenentatge autònom de l'estudiant i del treball al laboratori i
qüestionari amb els resultats de l'experiment en finalitzar la sessió. Es torna corregit i amb la corresponent retroalimentació del
professorat a la sessió següent. Forma part del 10% de la nota final, corresponent als entregables de laboratori (EL).

Dedicació: 2h
Grup petit/Laboratori: 2h

6. LABORATORI. ASTIGMATISME (CONTINGUT 4)

Descripció:
Pràctica que s'ha de fer al laboratori, en parelles, amb una durada de 2 hores. Al laboratori s'ha de dur a terme la part
experimental, i com a aprenentatge autònom dirigit es planifica que l'estudiant faci una lectura prèvia del guió i respongui el
qüestionari corresponent per identificar els objectius, des del punt de vista de resultats d'aprenentatge que s'han d'assolir
després de l'experimentació. Posteriorment, el professorat en fa una comprovació oral, mitjançant preguntes, prèviament a
l'experimentació, per identificar l'aprenentatge prelaboratori.
La pràctica es fa al Laboratori d'Òptica Fisiològica, edifici TR8, planta -2.

Objectius específics:
En finalitzar la pràctica l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:
· Estudiar la formació d'imatges de diversos objectes per a un ull astigmàtic, utilitzant un model d'ull simulat sobre banc òptic.
· Entendre el traçat de raigs en un ull astigmàtic.
· Entendre la neutralització de l'astigmatisme ocular amb cilindre negatiu.

Material:
Tot el material per a la realització de l'experiment al laboratori
Guió detallat amb el qüestionari i apunts del tema disponibles (PowerPoint) a ATENEA.

Lliurament:
Registre per part del professorat de la comprovació de l'aprenentatge autònom de l'estudiant i del treball al laboratori i
qüestionari amb els resultats de l'experiment en finalitzar la sessió. Es torna corregit i amb la corresponent retroalimentació del
professorat a la sessió següent. Forma part del 10% de la nota final, corresponent als entregables de laboratori (EL).

Dedicació: 2h
Grup petit/Laboratori: 2h
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7. LABORATORI. ABERRACIONS (CONTINGUT 5)

Descripció:
Pràctica que s'ha de fer al laboratori, en parelles, amb una durada de 2 hores. Al laboratori s'ha de dur a terme la part
experimental, i com a aprenentatge autònom dirigit es planifica que l'estudiant faci una lectura prèvia del guió i respongui el
qüestionari corresponent per identificar els objectius, des del punt de vista de resultats d'aprenentatge que s'han d'assolir
després de l'experimentació. Posteriorment, el professorat en fa una comprovació oral, mitjançant preguntes, prèviament a
l'experimentació, per identificar l'aprenentatge prelaboratori.
La pràctica es fa al Laboratori d'Òptica Fisiològica, edifici TR8, planta -2.

Objectius específics:
En finalitzar la pràctica l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:
·Analitzar les aberracions esfèrica i cromàtica longitudinal i transversal en un model d'ull teòric.
·Comprovar les expressions de variació de les aberracions en funció de diverses variables mitjançant ajustament de corbes
realitzats amb Excel.
·Familiaritzar-se amb el programari de disseny òptic Beam4.

Material:
Tot el material per a la realització de l'experiment al laboratori
Guió detallat amb el qüestionari i apunts del tema disponibles (PowerPoint) a ATENEA.

Lliurament:
Registre per part del professorat de la comprovació de l'aprenentatge autònom de l'estudiant i del treball al laboratori i
qüestionari amb els resultats de l'experiment en finalitzar la sessió. Es torna corregit i amb la corresponent retroalimentació del
professorat a la sessió següent. Forma part del 10% de la nota final, corresponent als entregables de laboratori (EL).

Dedicació: 2h
Grup petit/Laboratori: 2h

8. PROVA AVALUACIÓ CONTINUADA 1 (PAC1)

Descripció:
Prova individual a l'aula d'una hora de durada amb 1 ó 2 exercicis sobre una part dels conceptes teòrico-pràctics mínims
indispensables de l'assignatura.

Objectius específics:
En finalitzar la prova, l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:
·Assolir els objectius específics dels continguts 1, 2 i 3.

Material:
Enunciats, calculadora i formulari per a la realització de la prova.

Lliurament:
Resolució de la prova. Representa el 35 % de la qualificació final de l'assignatura.

Dedicació: 1h
Grup mitjà/Pràctiques: 1h
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9. PROVA AVALUACIÓ CONTINUADA 2 (PAC2)

Descripció:
Prova individual a l'aula de dues hores de durada amb tots els continguts de l'assignatura. Conceptes teòrics mínims
indispensables de l'assignatura la resolució de 3 o 4 problemes relacionats amb els objectius d'aprenentatge de tots els continguts
de l'assignatura.

Objectius específics:
En finalitzar la prova, l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:
· Assolir els objectius específics dels continguts 1,2,3,4 i 5.

Material:
Enunciats, calculadora i formulari per a la realització de la prova.

Lliurament:
Resolució de la prova. Representa el 35 % de la qualificació final de l'assignatura.

Dedicació: 2h
Grup mitjà/Pràctiques: 2h

10. PROVA PRÀCTIQUES (PAL)

Descripció:
Prova individual a l'aula de una hora de durada sobre els conceptes i situacions pràctiques treballades al laboratori.

Objectius específics:
En finalitzar la prova, l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:
· Assolir els objectius de laboratori del curs.

Material:
Enunciats, calculadora i formulari per a la realització de la prova.

Lliurament:
Resolució de la prova. Representa el 20 % de la qualificació final de l'assignatura.

Dedicació: 1h
Grup mitjà/Pràctiques: 1h

11. Exercicis d'aula (EA)

Dedicació: 2h
Grup mitjà/Pràctiques: 2h
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SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

La qualificació final és la suma de les qualificacions parcials següents:

QF=0.05*EA+0.075*ET1+0.075*ET2+0.225*QA1+0.075*ET3+0.15*QA2+0.15*QA3+0.075*PP+0.075*IP+0.05*EP

QF: Qualificació final
EA: Exercici d'Aula
ET1: Exercici Telemàtic 1
ET2: Exercici Telemàtic 2
ET3: Exercici Telemàtic 3
QA1: Qüestionari Atenea 1
QA2: Qüestionari Atenea 2
QA3: Qüestionari Atenea 3
PP: Preparacions de les pràctiques
IA: Informes de les pràctiques
EP: Exercici sobre les pràctiques

NORMES PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES.

· En cas de no haver superat la nota de 4 a la PAC1, aquesta es podrà recuperar en el moment de fer la PAC2.

· L'assistència a les classes teòriques és obligatòria ja que es té en compte en el 10% de la qualificació final. Per això es controla
l'assistència cada dia de classe.

· Si no es realitza alguna de les activitats de laboratori, es considerarà com a no puntuada. L'assistència a les sessions de laboratori
és obligatòria, descomptant de la nota total de pràctiques (PAL) un 16.67% per pràctica no realitzada.

· En cas de tenir la part teòrica aprovada i suspendre la qualificació final (QF) per tenir un baix rendiment a la PAL, aquesta darrera
part no es pot recuperar. Caldrà anar a pujar nota de teoria.
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