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COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
1. Anatomia, histologia, fisiologia, neurofisiologia i bioquímica del sistema visual i el procés de la visió
4. Aplicar les tècniques de detecció de les patologies sistèmiques i oculars amb afectació visual, a partir de la seva etiologia, signes,
símptomes i epidemiologia.
7. Capacitat per redactar i interpretar un informe
8. 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
9. Detectar les reaccions adverses produïdes per medicació tòpica i sistèmica.
10. Determinar mitjançant procediments d'exploració objectiva si les condicions oculars són adients o contraindiquen l'ús de lents de
contacte de qualsevol material.
11. Dissenyar i adaptar lentes de contacto per al tractament de condicions especials com la presbícia, afàquies en edat pediàtrica,
ectàsies corneals no inflamatòries naturals i induïdes, degeneracions corneals, i per a l'assistència terapèutica de certes patologies
corneals
12. Dissenyar protocols de prevenció de salut visual
13. Establir els protocols, analitzar els resultats i elaborar els informes corresponents
14. Fer correctament els exàmens de la funció binocular i acomodativa
15. Fer correctament els exàmens visuals refractius
16. Fer el seguiment de patologies amb afectació visual. (Fer el seguiment dels pacients amb patologies amb afectació visual)
17. Informar exhaustivament al pacient sobre les avantatges i beneficis que tindrà en utilitzar les lents de contacte recomanades, Aixi
com les indicacions per la millor manteniment d'ús i conservació de les lents de contacte.
18. Interpretar els resultats dels exàmens refractius per determinar la prescripció òptica adequada
19. Interpretar els resultats i determinar si es necessari un tractament.
20. Mesura dels paràmetres oculars prequirúrgics del pacient
21. Realitzar els exàmens necessaris per identificar les disfuncions de la visió binocular, tant estràbiques com no estràbiques,
susceptibles de ser millorades mitjançant una teràpia visual.
22. Saber elaborar acuradament els informes diagnòstics i de remissió.
23. Saber interpretar els resultats de les proves funcionals i de salut del sistema visual
24. Ser capaç de prendre, tractar, representar i interpretar dades experimentals. "Utilitzar material i tècniques bàsiques de laboratori"
25. Ser capaç de realitzar cerques bibliogràfiques.
26. Ser capaç de relacionar l'estructura amb les propietats dels compostos inorgànics, orgànics i biomolècules
27. Utilitzar tècniques d'adaptació apropiades per a cada cas i establir pautes per al seguiment dels usuaris de lents de contacte amb
la finalitat de preservar l òptima adaptació i la integritat de les estructures oculars relacionades.
28. Valorar el control nerviós del sistema visual

Genèriques:
29. Adquirir les tècniques de comunicació adequades per garantir l'èxit del treball en equip
30. Aplicar els principis de la intel·ligència emocional per desenvolupar un treball en equip
31. Capacitat d'assumir diferents papers dins l'equip, lideratge, coordinació amb els altres membres
32. Definir els objectius generals i específics per realitzar un treball en grup
33. 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
34. Emetre opinions (valoracions) informes i peritatges
35. Exposar la informació de forma oral i escrita de forma raonada i coherent.
36. Extreure les idees principals d¿un text o de qualsevol font d¿informació (oral o escrita)
37. Flexibilitat per a integrar-se en ambients dinàmics, pluridisciplinars i multiculturals.
38. Incentivar el treball metòdic, rigorós, constant i innovador
39. Reflexionar i ser capaç de fer una crítica dels coneixements i habilitats desenvolupats i el nivell d¿assoliment.
40. Sintetitzar i estructurar la informació per transmetre-la eficaçment de forma oral i/o escrita
41. Situar la informació nova i la interpretació de la mateixa al seu context.
42. Treballar amb constància, metodologia i rigor.
43. Valorar els mètodes utilitzats per assolir els objectius proposats.
44. Valorar i incorporar les millores tecnològiques necessàries per al correcte desenvolupament de l¿activitat professional
45. Valorar l'adquisició dels objectius proposats al curs.
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METODOLOGIES DOCENTS

Les hores d'aprenentatge dirigit consisteixen en:
-  Classes  teòriques  (grup  mitjà)  en  què  el  professorat  realitza  l'exposició  magistral  d'un  tema per  a  introduir  els  objectius
d'aprenentatge generals relacionats amb els conceptes bàsics de la matèria. Alhora, es plantegen preguntes sobre els conceptes
explicats per a intentar motivar i involucrar a l'estudiant de manera que participi activament en el seu aprenentatge.
- Classes teòriques (grup petit) en què el professorat fa una breu exposició teòrica de la matèria plantejant l'aprenentatge en forma
de seminari monogràfic, per introduir els objectius d'aprenentatge generals relacionats amb els conceptes bàsics de la matèria, on
l'alumne ha de participar activament en el seu aprenentatge de manera individual o en grup. En aquestes sessions l'alumne aprendrà
a utilitzar i valorar de forma crítica les fonts d'informació, i treballarà la capacitat de comunicació i l'anàlisi del coneixement.
- Classes de pràctiques (grup petit) realitzades per parelles o grups d'alumnes, desenvolupant les habilitats bàsiques de tipus
instrumental  del  laboratori,  habilitats  comunicatives,  exploració  clínica  bàsica,  i  l'aplicació  del  mètode científic.  Les  pràctiques
reforcen, mitjançant l'experimentació al laboratori, aquells aspectes de les classes teòriques que acostumen a tenir una especial
dificultat. D'altra banda, a les pràctiques s'estimula l'esperit crític de l'alumne, la seva capacitat d'observació i les habilitats d'anàlisi y
avaluació de problemes en l'experimentació. Al laboratori és obligatori portar bata i guants per poder realitzar les pràctiques.

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

En acabar l'assignatura, l'estudiant ha de ser capaç de:
Entendre els processos fisiològics i bioquímics del cos humà como a base prèvia per a la comprensió del funcionament de les diferents
estructures del òrgan de la visió i els seus annexes mitjançant el coneixement de:
- La composició i l'estructura de les molècules que formen els ésser vius.
- Les bases moleculars del emmagatzematge i l'expressió de la informació biològica.
- Les transformacions d'unes biomolècules en unes altres.
- La funció dels aparells i sistemes del cos humà.
- Les propietats i funcions dels diferents elements que composes el sistema visual.
- Els principis i les bases dels processos biològics implicats en el funcionament normal del sistema visual.
- Els processos bioquímics que tenen lloc al ull i en la visió.
- Les modificacions lligades a l'envelliment en els processos perceptius.
- Els materials i les tècniques bàsiques del laboratori.

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores grup petit 16,0 12.12

Hores aprenentatge autònom 84,0 63.64

Hores grup mitjà 32,0 24.24

Dedicació total: 132 h
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CONTINGUTS

1. BIOQUÍMICA GENERAL

Descripció:
En aquest contingut es treballa:
Grups funcionals i reaccions generals en bioquímica.
Estructura i funció de les biomolècules.
Metabolisme energètic i oxidatiu. Metabolisme glucídic.
Tècniques de investigació en bioquímica i biologia molecular.

Activitats vinculades:
Es duen a terme les activitats 1, 2, 3 que corresponen a pràctiques de laboratori amb aprenentatge dirigit i proves d'avaluació
contínua en grup i individuals.

Dedicació: 40h
Grup petit/Laboratori: 18h
Aprenentatge autònom: 22h

2. FISIOLOGIA GENERAL

Descripció:
En aquest contingut es treballa sobre els processos fisiològics i bioquímics del cos humà (ex.: circulació, respiració) i sistemes de
relació del organisme amb el medi extern (hormones i sistema nerviós) com a base prèvia per la comprensió del funcionament de
les diferents estructures de l'òrgan de la visió i els seus annexes.

Activitats vinculades:
Es duu a terme l'activitat 4, que correspon a pràctiques de laboratori amb aprenentatge dirigit i proves d'avaluació contínua en
grup i individuals.

Dedicació: 40h
Grup gran/Teoria: 12h
Grup petit/Laboratori: 6h
Aprenentatge autònom: 22h

3. FISIOLOGIA I BIOQUÍMICA OCULAR

Descripció:
En aquest contingut es treballa la funció, els processos fisiològics i la bioquímica normal de les estructures de l'òrgan de la visió i
els seus annexos, utilitzant la terminologia general i bàsica de la Fisiologia Ocular, com a base per a comprendre la importància
d'aquests en la pràctica de l'Optometria i la Contactologia i el processos patològics del globus oculars i els seus annexes.

Activitats vinculades:
Es duen a terme les activitats 5, 6, 7 que corresponen a pràctiques de laboratori amb aprenentatge dirigit i proves d'avaluació
contínua en grup i individuals.

Dedicació: 70h
Grup gran/Teoria: 24h
Grup petit/Laboratori: 6h
Aprenentatge autònom: 40h
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ACTIVITATS

1. PRÀCTIQUES DE LABORATORI (CONTINGUT 1).

Descripció:
Pràctiques que s'han de fer al laboratori, en parelles, amb una durada de 4 hores totals. Al laboratori s'ha de dur a terme la part
experimental. Es planifica que l'estudiant faci una lectura prèvia del guió i respongui al qüestionari corresponent per identificar els
objectius, des del punt de vista de resultats d'aprenentatge que s'han d'assolir després de l'experimentació.

Objectius específics:
En finalitzar les pràctiques l'estudiant ha de ser capaç de:
- Determinar qualitativament diferents grups d'aminoàcids i proteïnes.
- Determinar qualitativament diferents grups de glícids.

Material:
Tot el material i reactius necessaris per a la realització de la part experimental.
Guió detallat i qüestionari de la part experimental disponibles a ATENEA.

Lliurament:
Registre per part del professor de la comprovació de l'aprenentatge dirigit de l'estudiant mitjançant qüestionaris sobre el
desenvolupament i els resultats de la part experimental en finalitzar les sessions. S'avalua individualment i s'estableix una
retroalimentació del professor amb el grup amb reflexió general a l'aula sobre els errors més destacables i comuns i els objectius
d'aprenentatge associats que s'han de reforçar.

Dedicació: 8h
Grup petit/Laboratori: 4h
Aprenentatge autònom: 4h

2. PROVES EN GRUP D'AVALUACIÓ CONTÍNUA (CONTIGUT 1).

Descripció:
En grups de 3-4 alumnes es farà desenvolupar al grups les capacitats d'aprenentatge autònom, d'actualització permanent del
coneixement i de les habilitats; del treball en equip i de la comunicació dels coneixements sobre els continguts d'un tema de
bioquímica general que cobreixin part dels objectius específics d'aprenentatge del contingut. Correcció per part del professorat.

Objectius específics:
En finalitzar l'activitat, l'estudiant ha de ser capaç de:
- Comunicar la informació adquirida mitjançant l'elaboració del material d'aprenentatge.
- Compartir la informació i debatre sobre els coneixements adquirits.

Material:
Guia d'apunts teòrics disponibles a través del campus virtual ATENEA i bibliografia recomanada.

Lliurament:
Presentació de l'exercici de cadascun dels grups amb la corresponent avaluació comú per cada un dels grups. Amb la
corresponent retroalimentació del professorat i reflexió general a l'aula sobre els errors més comuns i els objectius
d'aprenentatge associats que s'han de reforçar.

Dedicació: 8h
Grup petit/Laboratori: 2h
Aprenentatge autònom: 6h
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3. PROVES INDIVIDUALS D'AVALUACIÓ CONTÍNUA (CONTIGUT 1).

Descripció:
Realització individual d'exercicis del contingut de bioquímica general que cobreixin part dels objectius específics d'aprenentatge
del contingut. Exercicis de preguntes d'enunciat curt. Correcció per part del professorat.

Objectius específics:
En finalitzar l'activitat, l'estudiant ha de ser capaç de:
- Realitzar una lectura crítica d'articles científics i integrar els coneixements adquirits a les classes de teoria i pràctiques.

Material:
Guia d'apunts teòrics disponibles a través del campus virtual ATENEA i bibliografia recomanada.

Lliurament:
Resolució dels exercicis per part de l'estudiant, que el professor avaluarà.

Dedicació: 14h
Grup petit/Laboratori: 2h
Aprenentatge autònom: 12h

4. PRÀCTIQUES DE LABORATORI (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. Es planifica que l'estudiant faci una lectura prèvia del guió i respongui al qüestionari corresponent per identificar els
objectius, des del punt de vista de resultats d'aprenentatge que s'han d'assolir després de l'experimentació.

Objectius específics:
En finalitzar les pràctiques l'estudiant ha de ser capaç de:
- Determinar els valors la de pressió arterial humana i reconèixer els valors de la pressió màxima o sistòlica i la mínima o
diastòlica mitjançant l'esfigmomanòmetre i l'estetoscopi
- Conèixer i valorar les principals alteracions de l'hemograma i reconèixer les principals cèl·lules sanguínies al microscopi.
- Conèixer el maneig bàsic d'un microscopi òptic.

Material:
Tot el material necessari per a la realització de la part experimental és al laboratori.
Guió detallat i qüestionari de la part experimental disponibles a la intranet ATENEA.

Lliurament:
Registre per part del professor de la comprovació de l'aprenentatge dirigit de l'estudiant mitjançant qüestionaris sobre el
desenvolupament i els resultats de la part experimental en finalitzar les sessions. S'avalua individualment i s'estableix una
retroalimentació del professor amb el grup amb reflexió general a l'aula sobre els errors més destacables i comuns i els objectius
d'aprenentatge associats que s'han de reforçar.

Dedicació: 8h
Grup petit/Laboratori: 4h
Aprenentatge autònom: 4h
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5. PRÀCTIQUES DE LABORATORI (CONTINGUT 3).

Descripció:
Pràctiques que s'han de fer al laboratori, en parelles, amb una durada de 4 hores. Al laboratori s'ha de dur a terme la part
experimental. Es planifica que l'estudiant faci una lectura prèvia del guió i respongui al qüestionari corresponent per identificar els
objectius, des del punt de vista de resultats d'aprenentatge que s'han d'assolir després de l'experimentació.

Objectius específics:
En finalitzar les pràctiques l'estudiant ha de ser capaç de:
- Descriure l'estructura, anatomia i funció dels parells cranials.
- Realitzar una exploració completa dels parells cranials.
- Descriure la diferència entre variació del medi i estímul adequat per als receptors sensorials.
- Descriure la relació entre el llindar d'intensitat d'un receptor sensorial i la percepció de l'estímul.
- Descriure cada un dels elements que configuren un arc reflex.
- Interpretar la relació entre les estructures oculars que actuen como a receptors sensorial i els efectors localitzats en el globus
ocular i els seus annexes.
- Descriure diferents reflexos oculars i pupil·lars simples.
- Explicar el significat fisiològic de diferents reflexos oculars i pupil·lars simples.
- Representar i interpretar gràfiques dels resultats experimentals obtinguts.
- Formular hipòtesis raonables sobre els fenòmens observats.

Material:
Tot el material necessari per a la realització de la part experimental és al laboratori.
Guió detallat i qüestionari de la part experimental disponibles a la intranet ATENEA.

Lliurament:
Registre per part del professor de la comprovació de l'aprenentatge dirigit de l'estudiant mitjançant qüestionaris sobre el
desenvolupament i els resultats de la part experimental en finalitzar les sessions. S'avalua individualment i s'estableix una
retroalimentació del professor amb el grup amb reflexió general a l'aula sobre els errors més destacables i comuns i els objectius
d'aprenentatge associats que s'han de reforçar.

Dedicació: 8h
Grup petit/Laboratori: 4h
Aprenentatge autònom: 4h

6. PROVES EN GRUP D'AVALUACIÓ CONTÍNUA (CONTIGUT 3).

Descripció:
En grups de 3-4 alumnes es farà desenvolupar al grups les capacitats d'aprenentatge autònom, d'actualització permanent del
coneixement i de les habilitats; del treball en equip i de la comunicació dels coneixements sobre els continguts d'un tema de
fisiologia ocular que cobreixin part dels objectius específics d'aprenentatge del contingut. Correcció per part del professorat.

Objectius específics:
En finalitzar l'activitat, l'estudiant ha de ser capaç de:
- Integrar els conceptes de fisiologia ocular basats en problemes.
- Comunicar la informació adquirida mitjançant l'elaboració del material d'aprenentatge.
- Compartir la informació i debatre sobre els coneixements adquirits.

Material:
Bibliografia recomanada dipositada a la intranet ATENEA.

Lliurament:
Presentació de l'exercici de cadascun dels grups amb la corresponent avaluació comú per cada un dels grups. Amb la
corresponent retroalimentació del professorat i reflexió general a l'aula sobre els errors més comuns i els objectius
d'aprenentatge associats que s'han de reforçar.

Dedicació: 8h
Grup petit/Laboratori: 2h
Aprenentatge autònom: 6h
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7. PROVES INDIVIDUALS D'AVALUACIÓ CONTÍNUA (CONTIGUT 3).

Descripció:
Realització individual de proves del contingut de fisiologia i bioquímica ocular que cobreixin part dels objectius específics
d'aprenentatge del contingut. Exercicis de preguntes d'enunciat curt. Correcció per part del professorat.

Objectius específics:
En finalitzar l'activitat, l'estudiant ha de ser capaç de:
- Diferenciar entre els conceptes de obertura, tancament i parpelleig.
- Enumerar que músculs permeten els moviments d'obertura i tancament de les parpelles.
- Explicar el mecanisme d'acció del parpelleig i dels músculs que en ell intervenen.
- Enumerar els diferents tipus de parpelleig.
- Descriure els diferents reflexos palpebrals.
- Explicar les característiques funcionals de la llàgrima i la pel·lícula lacrimal.
- Enumerar els components químics de la pel·lícula lacrimal descrivint la seva concentració, el seu origen, la seva funció i la
variació dels mateixos amb l'edat.
- Valorar l'importància del pH i la pressió osmòtica de la llàgrima.
- Diferenciar entre els conceptes de secreció bàsica i secreció reflexa lacrimal.
- Diferenciar entre els conceptes de llàgrima bàsica i llàgrima reflexa.
- Descriure la innervació parasimpàtica i simpàtica de la glàndula lacrimal principal i diferenciar les seves característiques
funcionals.
- Diferenciar, segons el seu origen, les diferents vies sensitives del llagrimeig reflex.
- Descriure els factors anatòmics, bioquímics i metabòlics que determinen i mantenen la transparència corneal.
- Enumerar els principals components bioquímics de la còrnia així com les funcions d'aquests en el manteniment de la
transparència corneal.
- Valorar l'importància del metabolisme glucídic, i les seves interrelacions amb el manteniment del grau d'hidratació i de la
transparència corneal.
- Relacionar el concepte de sensibilitat corneal amb el grau i la distribució de la innervació de la mateixa.
- Valorar l'importància del desenvolupament i la regeneració dels nervis corneals.
- Relacionar les possibles variacions bioquímiques i neurològiques de la còrnia amb l'ús de les lents de contacte.
- Explicar les característiques funcionals del cristal·lí.
- Enumerar els principals components bioquímics de la lent i de la càpsula.
- Valorar l'importància dels diferents tipus de pèptids i proteïnes del cristal·lí en el manteniment de la seva transparència.
- Interpretar l'importància del metabolisme glucídic en el manteniment de la transparència del cristal·lí .
- Descriure el concepte d'acomodació i la seva funció fisiològica.
- Enumerar els elements anatòmics estructurals que intervenen en l'acomodació i descriure el seu mecanisme d'acció.
- Descriure el concepte de tríade d'aproximació i altres fenòmens associats a l'acomodació i la seva relació fisiològica.
- Diferenciar entre acomodació física i acomodació fisiològica.
- Descriure el concepte fisiològic de la presbícia.
- Explicar les diferents teories sobre l'origen i el desenvolupament de la presbícia.
- Relacionar les variacions geomètriques del cristal·lí amb l'edat i el desenvolupament de la presbícia.
- Relacionar l'innervació motora dels músculs de l'iris amb la variació del diàmetre pupil·lar.
- Enumerar els diversos tipus de reflexos pupil·lars.
- Discriminar entre el concepte de miosi i midriasi pupil·lar i l'estímul que el produeix.
- Descriure les característiques funcionals de l'humor aquós.
- Enumerar els components químics de l'humor aquós descrivint la seva concentració i el seu funcionament.
- Enumerar els elements anatòmics estructurals que intervenen en la formació de l'humor aquós.
- Descriure el procés i fases de formació de l'humor aquós.
- Descriure com es mante el valor fisiològic de la pressió intraocular.
- Descriure les característiques funcionals de l'humor vitri.
- Enumerar els components químics de l'humor vitri descrivint la seva concentració i la seva funció.
- Descriure l'estructura de l'humor vitri i la seva variació amb l'edat.

Material:
Guia d'apunts teòrics disponibles a través del campus virtual ATENEA i bibliografia recomanada.

Lliurament:
Resolució de les proves per part de l'estudiant, que el professor avaluarà.

Dedicació: 22h
Grup gran/Teoria: 2h
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Aprenentatge autònom: 20h

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

La qualificació final (100%) és la suma de les qualificacions parcials següents:
-Avaluació del contingut de les classes de teoria: Exàmens de teoria (55%) i avaluació continuada de treballs individuals (5%).
-Avaluació de les pràctiques de laboratori: Exàmens de pràctiques (10%) i avaluació continuada de treballs individuals (10%).
-Avaluació dels seminaris: Exàmens de seminaris (10%) i avaluació continuada de treballs en grup i individuals (10%).

Qualificació final = (0.60 x nota teoria) + (0.20 x nota pràctiques) + (0.20 x nota seminaris)

NORMES PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES.

- És obligatori realitzar les activitats de laboratori i d'avaluació contínua.
- Si no es realitza alguna de les activitats de laboratori o d'avaluació contínua, es considerarà com a no puntuada (0). Les pràctiques
no es podran recuperar.
- En cap cas es pot disposar de cap tipus d'apunts o bibliografia en les proves d'avaluació individual.
- Serà necessari obtenir una nota mínima de 4 als exàmens teòrics per tal que puguin fer mitja amb la resta de qualificacions a l'hora
de calcular la nota final de l'assignatura.
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RECURSOS

Altres recursos:
ADDENDA: MODIFICACIONS EXCEPCIONALS DEGUDES A LA COVID-19 (CURS 2020/2021)

TEORIA:
- Les classes de teoria seran asíncrones, i s'habilitaran sessions de tutoria per canals telemàtics per respondre els dubtes que puguin
sorgir a partir de l'estudi del contingut teòric de l'assignatura.
- Es plantejaran exercicis puntuables relacionats amb el temari de teoria, que estaran disponibles a ATENEA i, un cop contestats,
s'enviaran a la professora també mitjançant canals electrònics.

PRÀCTIQUES I SEMINARIS:
La metodologia proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les
autoritats sanitàries.

- L'exposició dels continguts associats a les pràctiques i la preparació prèvia es realitzarà de forma telemàtica, per reduir el nombre
de sessions presencials requerides.
- En algunes sessions presencials es realitzarà la part pràctica de més d'una activitat.
- Es desenvoluparan més en detall els materials proporcionats a través d'ATENEA, per poder reduir al màxim l'impacte de les classes
telemàtiques o exposicions assíncrones de continguts.
- S'adaptaran els guions de pràctiques per poder fer una avaluació tant de la parte pràctica com de la part teòrica que l'alumnat ha de
preparar-se abans d'acudir a les sessiones presencials.


