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Guia docent
370526 - PSICOFISIC - Psicofísica i  Neurofisiologia de la Visió

Última modificació: 27/07/2021
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: 7.5 Idiomes: Català, Castellà

PROFESSORAT

Professorat responsable: Torrents Gómez, Aurora (quadrimestre de tardor)
Jaume Pujol Ramo (quadrimestre de primavera)

Altres:

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
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. Ser capaç de realitzar cerques bibliogràfiques.
8. Valorar el procés òptic de formació de la imatge en la retina i la transmissió i processat de la informació al cervell
9. Valorar el control nerviós del sistema visual

Genèriques:
15. Sintetitzar i estructurar la informació per transmetre-la eficaçment de forma oral i/o escrita
18. Definir els objectius generals i específics per realitzar un treball en grup
21. Capacitat d'assumir diferents papers dins l'equip, lideratge, coordinació amb els altres membres
23. Valorar l'adquisició dels objectius proposats al curs.
26. Situar la informació nova i la interpretació de la mateixa al seu context.
28. Incentivar el treball metòdic, rigorós, constant i innovador
29. Treballar amb constància, metodologia i rigor.

METODOLOGIES DOCENTS

Les hores d'aprenentatge dirigit consisteixen, d'una banda, en fer classes en què el professorat fa una breu exposició per introduir els
objectius d'aprenentatge generals relacionats amb els conceptes bàsics de la matèria.
De l'altra, les hores d'aprenentatge també consisteixen en fer classes de problemes en què es treballa, sovint en grup, per resoldre
exercicis o qüestions. En aquestes sessions s’incorporen algunes competències genèriques, com ara el treball en equip.
L'últim tipus d'hores d'aprenentatge dirigit consisteix en realitzar activitats de treball de laboratori, que es porten a terme en grups
petits i que permeten desenvolupar habilitats bàsiques de tipus instrumental a un laboratori de psicofísica i neurobiologia de la visió,
així com iniciar l'estudiantat en l'aplicació del mètode científic en la resolució de problemes.
En general, després de cada sessió es proposen tasques fora de l'aula, que s'han de treballar o bé individualment o bé en grup.
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.
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OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

Conèixer i manejar material i tècniques bàsiques de laboratori.
Conèixer els fonaments i lleis radiomètriques i fotomètriques.
Comprendre els factors que limiten la qualitat de la imatge retiniana.
Conèixer els aspectes espacials i temporals de la visió.
Ser capaç de realitzar proves psicofísiques per determinar els nivells de percepció visual.
Conèixer les propietats i funcions dels diferents elements que componen el sistema visual.
Conèixer els mecanismes sensorials i oculomotors de la visió binocular.
Conèixer el funcionament de la retina com a receptor d'energia radiant.
Conèixer els models bàsics de visió del color, forma i moviment.
Ser capaç de mesurar i interpretar les dades psicofísics obtinguts en l'avaluació de la percepció visual.

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores aprenentatge autònom 105,0 58.33

Hores grup petit 12,0 6.67

Hores grup mitjà 63,0 35.00

Dedicació total: 180 h

CONTINGUTS

Introducció a la psicofísica i neurofisiologia de la visió

Descripció:
En aquest contingut es treballa:

El procés visual.
La retina i les vies visuals.
L'espectre electromagnètic.
Transmissió dels medis oculars.
Inicis de la psicofísica i neurofisiologia de la visió.

Dedicació: 2h
Grup gran/Teoria: 1h
Aprenentatge autònom: 1h

Mètodes psicofísics de mesura

Descripció:
En aquest contingut es treballa:

Mesures llindar.
Mètodes psicofísics per a la detecció del llindar.
Llei de Weber.
Magnitud i sensació.

Activitats vinculades:
Es porta a terme l'activitat 1.

Dedicació: 12h
Grup gran/Teoria: 3h
Grup petit/Laboratori: 2h
Aprenentatge autònom: 7h



Data: 29/07/2021 Pàgina: 3 / 13

L'estímul visual

Descripció:
En aquest contingut es treballa:

Conceptes bàsics i unitats.
Il·luminació retinal.
Fonts de llum.
Característiques de les fonts de llum.
Filtres.

Activitats vinculades:
Es porta a terme l'activitat 2.

Dedicació: 18h
Grup gran/Teoria: 6h
Grup petit/Laboratori: 2h
Aprenentatge autònom: 10h

Naturalesa dual de la retina

Descripció:
En aquest contingut es treballa:

Rang d'operació del sistema visual.
Visió escotòpica i fotòpica.
Cons i bastons.
Sensibilitat espectral escotòpica i fotòpica.
Adaptació a la foscor.
Adaptació a la llum.
Resolució espacial i sumació espacial.
Efecte Stiles-Crawford.

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

Dedicació: 18h
Grup gran/Teoria: 6h
Grup petit/Laboratori: 2h
Aprenentatge autònom: 10h
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Visió del color

Descripció:
En aquest contingut es treballa:

Teoria tricromàtica.
Teoria dels colors oponents.
Atributs perceptuals del color.
Discriminació de la longitud d'ona.
Efecte Bezold-Brücke.
Constància de color.
El sistema d'aparença del color Munsell.
El sistema d'especificació del color CIE.
Barreges additives i substractives.
Aplicacions clíniques.

Activitats vinculades:
Es porta a terme l?activitat 4.

Dedicació: 17h
Grup gran/Teoria: 5h
Grup petit/Laboratori: 2h
Aprenentatge autònom: 10h

Anomalies de la visió del color

Descripció:
En aquest contingut es treballa:

Classificació.
Propietats de les deficiències de la visió del color.
Percepció del color en dicròmates i tricròmates anòmals.
Acromatòpsies i cromatòpsies.
Tests de visió del color.

Dedicació: 12h
Grup gran/Teoria: 4h
Aprenentatge autònom: 8h

Visió espacial

Descripció:
En aquest contingut es treballa:

Funció de transferència de modulació.
Funció de sensibilitat al contrast (CSF).
Factors que afecten la CSF.
Mesura clínica de la CSF.
Aplicacions clíniques de la MTF i la CSF.

Activitats vinculades:
Es porta a terme l?activitat 5.

Dedicació: 17h
Grup gran/Teoria: 6h
Grup petit/Laboratori: 2h
Aprenentatge autònom: 9h
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Visió temporal

Descripció:
En aquest contingut es treballa:

Percepció d'estímuls breus i intermitents.
Funció de sensibilitat al contrast temporal (TCSF).
Factors que afecten la TCSF.
Aplicacions clíniques de la TCSF.
Percepció de moviment.

Dedicació: 10h
Grup gran/Teoria: 4h
Aprenentatge autònom: 6h

Neurofisiologia bàsica

Descripció:
En aquest contingut es treballa:

La neurona.
Cèl.lules de la glia.
Potencial de membrana i potencial d'acció.
Excitabilitat neuronal.
Propagació del potencial d'acció.
La sinapsis.
Circuits neuronals.

Dedicació: 10h
Grup gran/Teoria: 4h
Aprenentatge autònom: 6h

El senyal visual a la retina

Descripció:
En aquest contingut es treballa:

Estructura de la retina.
Principals neurones.
Camps receptors de les cèl.lules ganglionars.
Fotorreceptors.
Cèl.lules horitzontals.
Cèl.lules bipolars.
Cèl.lules amacrines.
Cèl.lules ganglionars.
Primera i segona sinapsis.
Consideracions clíniques.

Dedicació: 15h
Grup gran/Teoria: 5h
Aprenentatge autònom: 10h
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Les vies visuals

Descripció:
En aquest contingut es treballa:

El sistema nerviós central.
Via visual principal.
Sistemes parvocel.lular i magnocel.lular.
Vies visuals secundàries.
Aplicacions clíniques.

Dedicació: 14h
Grup gran/Teoria: 4h
Aprenentatge autònom: 10h

El senyal visual al cervell

Descripció:
En aquest contingut es treballa:

Còrtex cerebral i àrees cerebrals.
Còrtex estriat.
Còrtex preestriat.
Psicofísica i neurofisilogia.
Consideracions clíniques.

Activitats vinculades:
Es porta a terme l?activitat 6.

Dedicació: 20h
Grup gran/Teoria: 6h
Grup petit/Laboratori: 2h
Aprenentatge autònom: 12h

Registres electrofisiològics

Descripció:
En aquest contingut es treballa:

Electrooculograma.
Electroretinograma.
Potencials evocats visuals.

Dedicació: 8h
Grup gran/Teoria: 2h
Aprenentatge autònom: 6h
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ACTIVITATS

ACTIVITAT 1: LABORATORI. MESURA DE L'AV MITJANÇANT DIFERENTS MÈTODES PSICOFÍSICS

Descripció:
Pràctica que s'ha de fer al laboratori, en grups, 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 que s'han d'assolir després de l'experimentació. Prèviament a
l?experimentació, el professorat fa una valoració mitjançant preguntes als alumnes que permet identificar el grau d'aprenentatge
autònom assolit.
La pràctica es fa al Laboratori d?Òptica Fisiològica, edifici TR8, planta -2.

Objectius específics:
En finalitzar la pràctica l?estudiant ha de ser capaç de:
? Entendre els diferents mètodes psicofísics utilitzats.
? Realitzar mesures d?AV mitjançant diferents mètodes psicofísics utilitzats.
? Entendre el concepte de funció psicomètrica.

Material:
Tot el material per a la realització de l'experiment al laboratori i software corresponent,
Guió de l'activitat detallat amb el qüestionari i apunts del tema disponibles a ATENEA

Lliurament:
Registre per part del professorat de la comprovació de l?aprenentatge autònom de l?estudiant i del treball al laboratori.
L?estudiant entrega el qüestionari amb els resultats de l?experiment al final de la sessió. Aquest es torna corregit i amb la
corresponent retroalimentació del professorat.

Dedicació: 2h
Grup petit/Laboratori: 2h
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ACTIVITAT 2: LABORATORI. LLEI DE STEVENS

Descripció:
Pràctica que s'ha de fer al laboratori, en grups, amb una durada d?1 hora. 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 que s'han d?assolir després de l'experimentació. Prèviament a l?experimentació, el
professorat fa una valoració mitjançant preguntes als alumnes que permet identificar el grau d'aprenentatge autònom assolit.
La pràctica es fa al Laboratori d?Òptica Fisiològica, edifici TR8, planta -2.

La pràctica es fa al Laboratori d'Òptica Fisiològica, edifici TR8, planta -2.

Objectius específics:
En finalitzar la pràctica l?estudiant ha de ser capaç de:
? Entendre els conceptes de magnitud i sensació i la seva relació.
? Verificar la llei de Stevens.

Material:
Tot el material per a la realització de l'experiment al laboratori i software (tutorial) corresponent,
guió de l'activitat detallat amb el qüestionari i apunts del tema disponibles a ATENEA

Lliurament:
Registre per part del professorat de la comprovació de l?aprenentatge autònom de l?estudiant i del treball al laboratori.
L?estudiant entrega el qüestionari amb els resultats de l?experiment al final de la sessió. Aquest es torna corregit i amb la
corresponent retroalimentació del professorat a la sessió següent.

Dedicació: 2h
Grup petit/Laboratori: 2h

ACTIVITAT 3: LABORATORI. FUNCIÓ DE SENSIBILITAT AL CONTRAST

Descripció:
Pràctica que s'ha de fer al laboratori, en grups, 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 que s'han d'assolir després de l'experimentació. Prèviament a
l?experimentació, el professorat fa una valoració mitjançant preguntes als alumnes que permet identificar el grau d'aprenentatge
autònom assolit.
La pràctica es fa al Laboratori d?Òptica Fisiològica, edifici TR8, planta -2.

Objectius específics:
En finalitzar la pràctica l?estudiant ha de ser capaç de:
? Entendre el concepte de funció de sensibilitat al contrast.
? Mesurar la funció de sensibilitat al contrast mitjançant diferents tests (làmines i programa PC específic).

Material:
Tot el material per a la realització de l?experiment al laboratori i software corresponent,
guió de l'activitat detallat amb el qüestionari i apunts del tema disponibles a ATENEA.

Lliurament:
Registre per part del professorat de la comprovació de l?aprenentatge autònom de l?estudiant i del treball al laboratori.
L?estudiant entrega el qüestionari amb els resultats de l?experiment al final de la sessió. Aquest es torna corregit i amb la
corresponent retroalimentació del professorat a la sessió següent.

Dedicació: 2h
Grup petit/Laboratori: 2h
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ACTIVITAT 4: MAGNITUDS FOTOMÈTRIQUES I FONTS DE LLUM

Descripció:
Pràctica que s'ha de fer al laboratori, en grups, 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 que s'han d'assolir després de l'experimentació. Prèviament a
l?experimentació, el professorat fa una valoració mitjançant preguntes als alumnes que permet identificar el grau d'aprenentatge
autònom assolit.
La pràctica es fa al Laboratori d?Òptica Fisiològica, edifici TR8, planta -2.

Objectius específics:
En finalitzar la pràctica l'alumne ha de ser capaç de:
Familiaritzar-se amb els conceptes i magnituds radiomètriques i fotomètriques
Conèixer les principals característiques de les fonts de llum

Material:
Tot el material per a la realització de l'experiment al laboratori i software corresponent,
guió de l'activitat detallat amb el qüestionari i apunts del tema disponibles a ATENEA.

Lliurament:
Registre per part del professorat de la comprovació de l?aprenentatge autònom de l?estudiant i del treball al laboratori.
L?estudiant entrega el qüestionari amb els resultats de l?experiment al final de la sessió. Aquest es torna corregit i amb la
corresponent retroalimentació del professorat a la sessió següent.

Dedicació: 2h
Grup petit/Laboratori: 2h

ACTIVITAT 5: FENOMENS VISUALS

Descripció:
Pràctica que s'ha de fer al laboratori, en grups, 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 que s'han d'assolir després de l'experimentació. Prèviament a
l?experimentació, el professorat fa una valoració mitjançant preguntes als alumnes que permet identificar el grau d'aprenentatge
autònom assolit.
La pràctica es fa al Laboratori d?Òptica Fisiològica, edifici TR8, planta -2.

Objectius específics:
En finalitzar la pràctica l?estudiant ha de ser capaç de:
Justificar alguns fenomens visuals des del punt de vista neurofisiològic

Material:
Tot el material per a la realització de l'experiment al laboratori i software corresponent,
guió de l'activitat detallat amb el qüestionari i apunts del tema disponibles a ATENEA.

Lliurament:
Registre per part del professorat de la comprovació de l?aprenentatge autònom de l?estudiant i del treball al laboratori.
L?estudiant entrega el qüestionari amb els resultats de l?experiment al final de la sessió. Aquest es torna corregit i amb la
corresponent retroalimentació del professorat a la sessió següent.

Dedicació: 2h
Grup petit/Laboratori: 2h
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ACTIVITAT 6: LLINDARS DE LUMINÀNCIA

Descripció:
Pràctica que s'ha de fer al laboratori, en grups, 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 que s'han d?assolir després de l'experimentació. Prèviament a
l?experimentació, el professorat fa una valoració mitjançant preguntes als alumnes que permet identificar el grau d'aprenentatge
autònom assolit.
La pràctica es fa al Laboratori d?Òptica Fisiològica, edifici TR8, planta -2.

Objectius específics:
En finalitzar la pràctica l?estudiant ha de ser capaç de:
Entendre els conceptes de llindar absolut i diferencial
Mesurar els llindars absolut i diferencial

Material:
Tot el material per a la realització de l'experiment al laboratori i software (tutorial) corresponent, guió de l'activitat detallat amb
el qüestionari i apunts del tema disponibles a ATENEA.

Lliurament:
Registre per part del professorat de la comprovació de l?aprenentatge autònom de l?estudiant i del treball al laboratori.
L?estudiant entrega el qüestionari amb els resultats de l?experiment al final de la sessió. Aquest es torna corregit i amb la
corresponent retroalimentació del professorat a la sessió següent.

Dedicació: 2h
Grup petit/Laboratori: 2h

ACTIVITAT 10: ACTIVITATS D'AVALUACIÓ CONTÍNUA I RESOLUCIÓ DE DUBTES A CLASSE

Descripció:
Proves individuals o en grup que inclouran resolucions de problemes, de dubtes a classe, participació en els forums de dubtes,
lectura d'articles, etc. Correcció per part del professorat.

Material:
Apunts teòrics, presentacions, problemes disponibles a través del campus virtual ATENEA i bibliografia recomanada.

Lliurament:
Presentació de l'exercici de cadascun dels grups o individus amb la corresponent retroalimentació del professorat. Reflexió
general a l'aula sobre els errors més comuns i els
objectius d'aprenentatge associats que s'han de reforçar. Representa el 10% de la qualificacio de l'assignatura

Dedicació: 2h
Grup gran/Teoria: 2h
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ACTIVITAT 7: PRIMERA PROVA

Descripció:
Prova individual de 2 hores de durada on s'avaluen els continguts teòrics i problemes de les unitats 1-8.

Objectius específics:
En finalitzar la prova, l'estudiant ha de ser capaç de:
Assolir els objectius específics dels continguts 1-8

Material:
Apuntes de teoria i problemas disponibles a través del campus virtual ATENEA i bibliografia recomanada.
Enunciats, calculadora i formulari.

Lliurament:
Resolució de la prova. Representa el 25 % de la qualificació final de l'assignatura.

Dedicació: 2h
Grup gran/Teoria: 2h

ACTIVITAT 8: SEGONA PROVA

Descripció:
Prova individual de 2 hores de durada on s'avaluen els continguts teòrics i problemes de tota l'assignatura.

Objectius específics:
En finalitzar la prova, l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:
Assolir els objectius específics de tota l'assignatura.

Material:
Apuntes de teoria i problemas disponibles a través del campus virtual ATENEA i bibliografia recomanada.
Enunciats, calculadora i formulari.

Lliurament:
Resolució de la prova. Representa el 45% de la qualificació final de l'assignatura.

Dedicació: 2h
Grup gran/Teoria: 2h
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ACTIVITAT 9: PROVA DE PRÀCTIQUES

Descripció:
Prova individual d'una hora de durada. La prova consisteix en la resolució de qüestions vistes en les sessions de pràctiques.

Objectius específics:
En finalitzar l'activitat, l'estudiant ha de ser capaç de:
Assolir els objectius específics de les activitats 1-6

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

Lliurament:
Resolució de la prova. Representa el 10 % de la qualificació final de l'assignatura.
El treball al laboratori realitzat durant les practiques representa un altre 10% de la qualificació final.

Dedicació: 1h
Grup gran/Teoria: 1h

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

La qualificació final de l'assignatura s'obté de les notes parcials obtingudes en la primera prova, la segona prova, i la nota de
laboratori tenint en compte les següents proporcions:

Nota prova parcial: 25%
Nota prova final: 45%
Nota de laboratori: 20%
Nota activitats d'avaluació continuada: 10%

La primera prova és una prova individual que conté tant qüestions teòriques relacionades amb els conceptes estudiats a classe com
un apartat de problemes. Els conceptes que s'avaluen en aquesta prova són els objectius específics dels continguts 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i
8.

La segona prova és una prova individual que conté tant qüestions teòriques relacionades amb els conceptes estudiats a classe com un
apartat de qüestions més pràctiques. Els conceptes que s’avaluen en aquesta prova són els corresponents a tota l'assignatura (temes
1-13).

La nota de laboratori s’obté de les qualificacions obtingudes als informes de cada sessió de pràctiques i d’un examen final.

La nota d'avaluació continuada s'obté de la resolució d’activitats que el professorat plantejarà al llarg del curs i de la participació als
fòrums de dubtes.

NORMES PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES.

És obligatòria l'assistència a les activitats de laboratori.
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