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COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
10. ANGLÈS TÈCNIC APLICAT A L'ÒPTICA I L'OPTOMETRIA
11. Aplicar la geometria, el càlcul i l'estadística per a la modelització i resolució de problemes relacionats amb l'Òptica i l'Optometria.
12. Adquirir els coneixements de psicologia del pacient, bioètica, sanitat i salut pública per tal d'aplicar-los correctament en l'entorn
clínic.
13. Ser capaç de realitzar cerques bibliogràfiques.
14. Prevenir alteracions de la salut visual
15. Realitzar exàmens visuals preventius mitjançant procediments de cribatge a diferents grups de població
16. Col·laborar interdisciplinàriament amb altres professionals per aconseguir una atenció visual integral
17. Gestionar l'atenció al pacient
18. Realitzar una correcta anamnesi i anàlisi inicial de l'estat del pacient
19. Determinar la capacitat de visió utilitzant proves i  tècniques adients com la mesura de l'agudesa visual,  la sensibilitat al
contrast....
20. Analitzar l'estat refractiu monocular a través de tècniques objectives i subjectives
21. Analitzar l'estat de la binocularitat
22. Establir el diagnòstic diferencial
23. Establir el tractament optomètric
24. Detectar i valorar la necessitat de remetre al pacient a un altre especialista més adient. (Detectar les possibles alteracions i
patologies oculars i valorar la
necessitat de remetre el pacient a l'oftalmòleg o altres especialistes)
25. Aplicar els protocols optomètrics pre i postquirúrgics associats a diferents condicions i malalties oculars.
26. Determinar en funció de la prescripció, les necessitats visuals o de protecció, i les característiques del pacient, el tipus de lent
(també filtre, prisma o ajuda òptica) i muntura més adients. Assessorar i orientar al pacient sobre la millor solució.
27. Muntar, adaptar, ajustar i reparar qualsevol tipus d'ullera i ajuda òptica de forma satisfactòria per al pacient, proporcionant-li la
informació necessària per a que en faci un ús correcte.
28. Proporcionar el servei de seguiment més adient a cada pacient.
29. Reconèixer els trets característics de diferents grups de població atenent a l'edat, o a les demandes o necessitats visuals.
30. Discernir entre les particularitats dels materials i dissenys dels diferents tipus de lents oftàlmiques (incloent-hi prismes i filtres) i
muntures, i entendre els principis bàsics dels sistemes òptics i no òptics que s'utilitzen com a ajuda en baixa visió.
31. Valorar paràmetres com l'impacte psicoestètic, o psicosocial, i l'impacte econòmic per a l'usuari.
32. 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.
33. Comprendre les característiques òptiques i la utilització de les ajudes òptiques i no òptiques en baixa visió
34. Valorar les possibilitats d¿èxit de l¿aplicació d¿una teràpia visual específica en funció dels resultats obtinguts en l'avaluació
refractiva i binocular.
35. Seleccionar l'ajuda òptica adequada en funció de les limitacions visuals del pacient.
36. Valorar e informar de les possibilitats i limitacions de les ajudes visuals específiques per a baixa visió.

Genèriques:
1. Argumentar les relacions entre la salut visual i el desenvolupament de les persones i dels col·lectius
2.  Desenvolupar  l'activitat  professional  d'acord  amb els  valors  ètics,  atenent  la  diversitat  social  i  cultural  i  amb criteris  de
sostenibilitat.
3. Comunicar de forma coherent el coneixement bàsic d¿optometria adquirit. (Explicar oralment i per escrit els coneixements bàsics
adquirits)
4. Comunicar-se (Assessorar i orientar) de manera responsable i eficient amb el pacient i el seu entorn (amb l¿objectiu d¿assegurar el
compliment del tractament)
5. Ser capaç de participar en grups de treball de caràcter pluridisciplinar, multicultural i multilingüe
6. Ser capaç d'organitzar el treball d'un grup de persones per assolir un objectiu prèviament determinat dins dels terminis previstos
7. Analitzar i relacionar els coneixements i les habilitats adquirides.
8. Ampliar i actualitzar les capacitats per al exercici professional i els coneixements mitjançant formació continuada
9. Ser innovador i emprenedor

METODOLOGIES DOCENTS

Aquesta assignatura es fonamenta en sessions clíniques, en grups reduïts, on es potencia la pràctique i anàlisi crítica en l'atenció a
pacients reals. Es complementa amb seminaris clínics on es potencia la capacitat de decisió clínica i de resolució de problemes, també
en grups reduïts.
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OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

Realitzar les proves clíniques necessàries dintre de l'examen optomètric per poder realitzar els diagnòstics diferencials dels diferents
problemes visuals i aplicar el tractament més adient a les necessitats visuals del pacient.

En acabar l'assignatura Optometria i Contactologia Clínica, els estudiants han d'haver assolit els següents objectius (extrets del BOE):

Realitzar activitats clíniques relacionades amb la refracció, exploració visual i adaptació de lents de contacte.
Aplicar les tècniques de muntatge de correccions o compensacions visuals en ulleres i possible retoc de lents de contacte.
Conèixer els diferents protocols d'actuació en funció del pacient.
Conèixer les indicacions i procediment de realització i interpretació de les proves complementàries necessàries en la consulta de visió.
Realitzar el protocol d'atenció a pacients en la consulta / clínica optomètrica.
Realitzar una història clínica adequada al perfil del pacient.
Fomentar la col.laboració amb altres professionals sanitaris.
Comunicar i informar el pacient de tots els actes i proves que es realitzaran i explicar clarament els resultats i la seva diagnosi.
Desenvolupar habilitats de comunicació, de registre de dades i d'elaboració d'històries clíniques.
Adquirir la destresa per a la interpretació i judici clínic dels resultats de les proves visuals, per establir el diagnòstic i el tractament
més adequat.
Adquirir destresa en les proves instrumentals d'avaluació de les funcions visuals i de salut ocular. Saber realitzar una anamnesi
completa.
Capacitat per mesurar, interpretar i tractar els defectes refractius.
Conèixer els mecanismes sensorials i oculomotors de la visió binocular.
Conèixer els principis i tenir les capacitats per mesurar, interpretar i tractar les anomalies acomodatives i de la visió binocular.
Habilitat per prescriure, controlar i fer el seguiment de les correccions òptiques.
Conèixer les tècniques actuals de cirurgia ocular i tenir capacitat per a realitzar les proves oculars incloses en l'examen pre i post-
operatori.
Conèixer, aplicar i interpretar les proves instrumentals relacionades amb els problemes de salut visual.
Conèixer i aplicar ajudes òptiques i no òptiques per a baixa visió.
Conèixer les modificacions lligades a l'envelliment en els processos perceptius.
Ser capaç de mesurar i interpretar les dades psicofísics obtinguts en l'avaluació de la percepció visual.
Adquirir les habilitats clíniques necessàries per a l'examen i tractament de pacients.
Adquirir la capacitat per examinar, diagnosticar i tractar anomalies visuals posant especial èmfasi en el diagnòstic diferencial
Conèixer la naturalesa i organització dels diferents tipus d'atenció clínica.
Conèixer els diferents protocols aplicats als pacients.
Conèixer i aplicar tècniques de cribratge visual aplicats a les diferents poblacions.
Conèixer i aplicar les noves tecnologies en el camp de la clínica optomètrica.
Conèixer els aspectes legals i psicosocials de la professió.
Capacitat per actuar com a agent d'atenció primària visual.
Conèixer els fonaments i tècniques d'educació sanitària i els principals programes genèrics de salut als quals l'optometrista ha de
contribuir des del seu àmbit d'actuació.
Identificar i analitzar els factors de risc mediambientals i laborals que poden causar problemes visuals.
Ser capaç de realitzar proves psicofísiques per determinar els nivells de percepció visual.
Conèixer  i  aplicar  els  procediments  i  indicacions  dels  diferents  mètodes  d'exploració  clínica  i  les  tècniques  diagnòstiques
complementàries.
Detectar i valorar els principals trastorns oftalmològics, amb la finalitat de remetre als pacients a l'oftalmòleg per al seu estudi i
tractament.
Comprendre els aspectes psicològics en la relació entre l'òptic-optometrista i el pacient.
Conèixer els aspectes psicosocials de la professió.

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores activitats dirigides 30,0 15.38

Hores aprenentatge autònom 105,0 53.85

Hores grup petit 60,0 30.77

Dedicació total: 195 h
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CONTINGUTS

Generalitats de l'assignatura 

Descripció:
Els continguts d'aquesta assignatura es deriven de l'atenció clínica a pacients reals dels convenis amb IMSS signats per la FOOT i
pacients externs. En tots els casos l'alumne està supervisat per un professor. Tota l'activitat resultant de l'atenció als pacients es
veu reflectida en les tasques obligatòries que es desglossen a l'apartat activitats.

Dedicació: 1h
Grup petit/Laboratori: 1h

ACTIVITATS

Activitat obligatòria 1: Sessions clíniques amb pacients reals.

Descripció:
Aquesta activitat correspon a tres hores d'atenció en pacients reals, que es faran durant les 15 sessions de pràctiques en el grup
matriculat. La primera hora està dedicada a seminari (activitat 2). A més els alumnes han de asistir a sis sesions dels dilluns a la
tarde; 1 sessió amb l'oftalmòleg i cinc sessions per adaptació de lents de contacte.

Dedicació: 86h 30m
Grup petit/Laboratori: 42h
Aprenentatge autònom: 44h 30m

Actividad obligatoria 2: Anàlisi crítica oral de casos clínics. 

Descripció:
Seminari de casos clínics: Exposició, anàlisis i debat durant le primera hora de les sessiones con pacients reals (activitat 1).
Nombre de sessions: 15 de 1h de durada.

Dedicació: 34h
Grup petit/Laboratori: 14h
Aprenentatge autònom: 20h

Activitat obligatoria 3: Pràcticum

Descripció:
Els alumnes tenen l'obligació de fer dispensing d'ulleres, resoldre problemes d'inadaptació, realitzar i interpretar proves
complementàries i seguiment de les anotacions a les históries clíniques de l'asignatura. Els alumnes d'OCC hauran de realitzar
com a mínim 2 sessions de 4 hores cadascuna, addicionals a les sessions cliniques (activitat 1), distribuïdes en els grups de
l'assignatura de Casos Clínics.

Dedicació: 33h
Grup petit/Laboratori: 18h
Aprenentatge autònom: 15h
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Activitat obligatòria 4: Muntatge d'ulleres. 

Descripció:
Els alumnes tenen l'obligació de muntar les ulleres dels pacients atesos tant en las asignaturas de OCC com de Casos Clínics que
son derivats dels IMSS i realitzar les entregues de ulleres encara que les sessiones clíniques hagin finalitzat.

Dedicació: 23h
Aprenentatge autònom: 23h

Activitat obligatòria 5: Sessions clíniques amb l'oftalmòleg. 

Descripció:
Els alumnes han d'assitir a les sessions oftalmològiques establertas pel coordinador i exposar un tema de seminari sugerit pel
professorat.

Dedicació: 12h
Grup petit/Laboratori: 4h
Activitats dirigides: 8h

Activitat obligatòria 6: Activitats 12(V)14

Descripció:
Els alumnes hauran d'assistir a 6 sessions de les activitats 12(V)14 organitzades per la FOOT. Aquesta activitat comença al 6º
quadrimestre quan curseu la assignatura Casos Clínics fins el 7º quadrimestre al acabar la assignatura OCC. L'alumne ha de
presentar la justificació de l'assistència a les 8 sessions; de lo contrari repercutirà en la nota de la activitat obligatória 1.

Dedicació: 8h
Activitats dirigides: 8h

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

L'avaluació es farà mitjançant avaluació continuada i segons els percentatges exposats:
Activitat obligatòria 1: Sessions clíniques amb pacients reals d'optometría 65%
Sessions clíniques amb pacients reals de contactología. 10%
Activitat obligatòria 2: Anàlisi crítica oral de casos clínics: 10%
Activitat obligatòria 3: Dispensing i taller 15%
Activitat obligatòria 4: Pràctiqum (pondera de 0 a 1 sobre l'activitat obligatòria 1)
Activitat obligatòria 5: Sessions clíniques oftalmològiques: (pondera de 0 a 1 sobre l'activitat obligatòria 1)
Activitat obligatòria 6: Asistencia a seminaris organitzats per la FOOT (en horario cultural. Pondera sobre la activitat obligatòria 1)

NORMES PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES.

La falta d'assistència de tres o més sessions de clínica comportarà suspendre l'activitat obligatòria 1.

Si l'alumne no es realitzen la resta d'activitats obligatòries en els terminis establerts, comportarà una qualificació de 0.

Per a cadascuna de les activitats obligatòries s'especificaran detalladament el model per a la seva realització i la corresponent plantilla
general de valoració.
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