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Guia docent
370530 - PROCEAU - Procediments Específics d'Adaptació
d'Ulleres

Última modificació: 14/07/2020
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 optativa).

Curs: 2020 Crèdits ECTS: 6.0 Idiomes: Castellà, Català

PROFESSORAT

Professorat responsable: MARTA LUPON BAS (http://futur.upc.edu/MartaLuponBas)

Altres: Jesús Caum Aregay (http://futur.upc.edu/JesusMariaCaumAregay)
Marta Fransoy Bel (http://futur.upc.edu/MartaFransoyBel)
Joan A. Martínez Roda (http://futur.upc.edu/JuanAntonioMartinezRoda)

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
1. Col·laborar interdisciplinàriament amb altres professionals per aconseguir una atenció visual integral
2. Gestionar l'atenció al pacient
3. Assessorar al pacient en la correcta administració dels medicaments oculars i
els seus efectes.
4. 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.
5. 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.
6. Fer el seguiment del tractament i valorar la satisfacció de l'usuari
7. Fer ús de la maquinària, l'instrumental i l'utillatge necessaris per a fer muntatges, ajustos, reparacions, i el control de qualitat del
producte acabat
8. Avaluar, valorar les causes, i solucionar els casos d'inadaptació de l'usuari a les ulleres o ajuda òptica.
9. 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.
10. Fer el control de la qualitat de les ulleres o les ajudes òptiques un cop realitzat el muntatge.
11. Valorar paràmetres com l'impacte psicoestètic, o psicosocial, i l'impacte econòmic per a l'usuari.
12. Reconèixer si les ulleres compleixen la normativa referida a l'òptica oftàlmica, les ajudes òptiques i la protecció ocular
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Genèriques:
13.  Desenvolupar  l'activitat  professional  d'acord  amb els  valors  ètics,  atenent  la  diversitat  social  i  cultural  i  amb criteris  de
sostenibilitat.
14. Adequació de tots els àmbits de l'activitat professional envers aspectes compatibles amb el medi ambient (reciclatge, reutilització
dels materials,...)
15. 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)
16. Desenvolupar empatia envers les persones
17. Ser capaç de participar en grups de treball de caràcter pluridisciplinar, multicultural i multilingüe
18. Capacitat d'assumir diferents papers dins l'equip, lideratge, coordinació amb els altres membres
19. Analitzar i relacionar els coneixements i les habilitats adquirides.
20. Ampliar i actualitzar les capacitats per al exercici professional i els coneixements mitjançant formació continuada
21. Situar la informació nova i la interpretació de la mateixa al seu context.
22. Ús solvent dels recursos d'informació. Gestionar l'adquisició, l'estructuració, l'anàlisi i la visualització de dades i informació de
l'àmbit d'especialitat i valorar de forma crítica els resultats d'aquesta gestió.
23. Tercera llengua. Conèixer un tercer idioma, que serà preferentment l¿anglès, amb un nivell adequat de forma oral i escrita i
d¿acord amb les necessitats que tindran les graduades i els graduats a la titulació.

METODOLOGIES DOCENTS

- Classes expositives per part del professorat
- Aprenentatge cooperatiu a l'aula: problemes, casos clínics, utilització d'eines ofimàtiques
- Breus exposicions orals per part de l'estudiantat
- Lectura, comentari, interpretació de publicacions
- Cerca de documentació
- Aprenentatge de procediments específics al laboratori
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OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

- Identificar les necessitats dels pacients a partir de les proves d'avaluació optomètrica i
l'anamnesi, i atenent a les diferències inherents al curs de desenvolupament vital.

- Analitzar l'adaptació de les ulleres com a resultat de proporcionar una atenció integral a
l'usuari: relacionar necessitats, capacitats, expectatives, possibilitats de tractament,
funcionalitat, cost¿

- Conèixer els criteris, les tècniques i els procediments per a l'adaptació d'ulleres, emfatitzant en
els aspectes de personalització del tractament.

- Relacionar les causes d'inadaptació a unes ulleres amb la fitxa clínica de l'usuari i formular
solucions de millora, aplicant-ho a casos clínics reals.

- Conèixer els aspectes més nous de l'àrea de l'òptica oftàlmica: solucions Premium, actualització
permanent.

- Consolidar i ampliar l'aprenentatge relatiu al muntatge i ajust de les ulleres: anàlisi de les
peculiaritats dels muntatges amb nylon, trepats, formes evolvents, prescripcions
anisometròpiques, ajudes simples per a la baixa visió...

- Descriure les característiques que han de reunir les ulleres destinades a la protecció de
radiacions per ús no laboral, per tal de poder considerar-les com a tals (protecció solar, filtres
terapèutics).

En finalitzar el curs l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:

- Aplicar els criteris, les tècniques i els procediments a seguir en l'adaptació d'ulleres atenent a
les particularitats de pacients amb necessitats de prescripció i d'atenció òptica menys comunes.

- Assessorar en l'elecció de lents i muntures proporcionant la solució òptima per a cada cas quan
el tractament d'elecció siguin unes ulleres: proporcionar informació sobre les característiques, la
utilització, la cura i el manteniment de les ulleres, per garantir-ne un bon ús.

- Plantejar i dissenyar solucions individualitzades per a utilitats concretes o davant problemes
d'adaptació: prescripcions prismàtiques complexes, personalització de lents d'addició progressiva,
lents ocupacionals, ajudes per a la baixa visió, i ulleres per a la protecció solar d'ús general.

- Aplicar una metodologia estricta que permeti un bon control de qualitat del tractament amb
ulleres, i elaborar informes de valoració.

- Caracteritzar les ulleres de protecció solar i interpretar la informació obtinguda.

- Planificar i materialitzar el muntatge de qualsevol tipus d'ulleres de prescripció, avaluant críticament el resultat
final del muntatge en sí mateix i de la seva funcionalitat clínica com a tractament .

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores activitats dirigides 6,0 4.17

Hores grup petit 25,0 17.36

Hores grup mitjà 29,0 20.14

Hores aprenentatge autònom 84,0 58.33

Dedicació total: 144 h
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CONTINGUTS

-INTRODUCCIÓ

Descripció:
En aquest contingut s'explicarà com és el panorama actual de l'atenció òptica, tant a nivell de consum com
de facturació, i s'incidirà en el paper de l'òptic-optometrista en l'atenció primària de pacients i la seva
responsabilitat en la prescripció, control i seguiment del tractament.

Fent un seguiment de l'itinerari acadèmic de les assignatures del bloc d'òptica oftàlmica, també s'explicaran
els objectius i la programació de l'assignatura.

Activitats vinculades:
- Activitat proposada a l'aula
- Avaluació final

Dedicació: 6h 30m
Grup mitjà/Pràctiques: 2h 30m
Aprenentatge autònom: 4h

-PROCEDIMENTS DE TALLER D'ÒPTICA

Descripció:
En aquest contingut es donen els coneixements de les tècniques de taller (tant des d'un punt de vista teòric
com pràctic) lligades a muntatges amb muntures al aire, aprofundint en la justificació tant formal com
funcional dels diferents paràmetres que hi intervenen.

L'aprenentatge pràctic inclou també el maneig de les opcions avançades de biselladores de darrera
generació.

Es desenvolupen els coneixements lligats a la manipulació de tot tipus de muntures, amb una especial
atenció a aquells aspectes relacionats amb procediments senzills de reparació que quotidianament es
desenvolupen en el taller d'òptica.

Activitats vinculades:
- PRÀCTICA 1. Procediments de taller I
- PRÀCTICA 2. Procediments de taller II
- PRÀCTICA 3. Procediments avançats de muntatge I (nylor)
- PRÀCTICA 4. Procediments avançats de muntatge II (trepat, fresat)
- Activitat proposada a l'aula
- Avaluació final
- L'avaluació de les pràctiques es farà a partir dels resultats i l'aprofitament de les sessions, i de la
confecció d'un informe escrit per part de l'alumne/a

Dedicació: 21h 40m
Grup mitjà/Pràctiques: 2h 30m
Grup petit/Laboratori: 9h 10m
Aprenentatge autònom: 10h

-CONTROL DE PARÀMETRES EN L'ADAPTACIÓ DE LES ULLERES: NORMATIVA, MÈTODES I FINALITAT

Dedicació: 17h 50m
Grup mitjà/Pràctiques: 4h 30m
Grup petit/Laboratori: 2h 20m
Aprenentatge autònom: 11h
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-NOVES TENDÈNCIES EN L'ADAPTACIÓ D'ULLERES

Descripció:
En aquest contingut es revisaran cronològicament els mètodes de presa de mesures dels paràmetres de
muntatge i es farà un resum de les opcions de prescripció d'alta gama disponibles segons l'oferta comercial i
la seva relació amb la necessitat de personalització.

S'avaluarà la repercussió de cadascun dels paràmetres d'adaptació en l'eficàcia de la prescripció.

S'exposarà la necessitat, l'adequació i la importància de la personalització del muntatge com a tècnica
d'optimització del rendiment de les ulleres.

Es presentaran les eines actuals de personalització del muntatge segons l'oferta comercial.

Es resoldrà un cas d'adaptació d'ulleres utilitzant un sistema concret de personalització.

La sessió pràctica al laboratori es fa en parelles i constarà de dues parts: un estudi comparatiu dels sistemes
de personalització de l'adaptació de diferents fabricants, disposant de la informació comercial que ofereixen
(utilitzar els recursos de l'aula informàtica), i l'optimització d'una prescripció, incorporant la presa de mesures
personalitzada, i donant la millor solució consultant els catàlegs.

Activitats vinculades:
- PRÀCTICA 6. Sistemes avançats per la presa de mesures individualitzada. Personalització del
muntatge: eines avançades de presa de mesures
- Activitat proposada a l'aula
- Avaluació final
- L'avaluació de la pràctica es farà a partir dels resultats i l'aprofitament de la sessió, i de la confecció
d'un informe escrit per part de l'alumne/a. Hi haurà una co-avaluació de l'informe entre els
companys, utilitzant els criteris de la rúbrica que es proporcionarà a l'inici de la sessió

Dedicació: 16h 50m
Grup mitjà/Pràctiques: 4h 30m
Grup petit/Laboratori: 2h 20m
Aprenentatge autònom: 10h
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-PROCEDIMENTS ESPECÍFICS D'ADAPTACIÓ D'ULLERES EN POBLACIÓ INFANTIL

Descripció:
En aquest contingut es farà èmfasi en les característiques que diferencien l'adaptació d'unes ulleres genèrica
(que l'estudiant/a coneix de l'assignatura Adaptació i muntatge d'ulleres), de l'adaptació específica a població
infantil.

Es parlarà concretament de trets físics diferencials (dimensions craneofacials i altres trets morfològics),
necessitats i pautes de prescripció, dimensions i materials de lents i muntures, trets rellevants de
desenvolupament cognitiu i de reconeixement d'emocions, factors que influeixen amb el compliment del
tractament ...
Al laboratori es veuran les particularitats de fer muntatges amb muntures de dimensions petites: canvi de
mordasses i enganxines, possibilitat de bisells guiats..., que requereixen haver fet prèviament un
plantejament del problema i la cerca de solucions que proporcionin el millor resultat tan des del punt de vista
funcional com estètic.

Activitats vinculades:
- PRÀCTICA 7. Muntatge d'una prescripció prismàtica en una muntura infantil
- PRÀCTICA 8. Muntatge d'una prescripció anisometròpica en una muntura infantil
- Activitat proposada a l'aula
- Avaluació final
- L'avaluació de les pràctiques es farà a partir dels resultats i l'aprofitament de les sessions i de la
confecció d'un informe escrit per part de l'alumne/a

Dedicació: 19h 10m
Grup mitjà/Pràctiques: 3h 30m
Grup petit/Laboratori: 4h 40m
Aprenentatge autònom: 11h

-PROCEDIMENTS ESPECÍFICS D'ADAPTACIÓ D'ULLERES EN POBLACIÓ PRÈSBITA I GERIÀTRICA

Descripció:
En aquest contingut es tractaran els trets més característics de les necessitats diferenciades pel que fa a
l'adaptació d'ulleres d'una població prèsbita i geriàtrica. Tenint en compte que la manca d'acomodació és el
principal problema que presenten, es farà èmfasi en les solucions que els diferents dissenys de progressius
donen a la presbícia. S'abordaran les solucions personalitzades i els sistemes avançats de mesura de lents.

Al laboratori a més d'aprofundir en la realització de muntatges, s'incidirà en qüestionar la informació que
tenim del producte i com podem verificar-la.

Es preveu una sessió convidada per part d'un fabricant de lents progressives que complementarà les
sessions teòriques.

Activitats vinculades:
- PRÀCTICA 9. Muntatge de prescripcions amb lents d'addició progressiva convencionals
- PRÀCTICA 10. Muntatge de prescripcions amb lents d'addició progressiva ocupacionals
- PRÀCTICA 11. Utilització i interpretació de les dades obtingudes amb un verificador Free-Form
- Activitat proposada a l'aula
- Avaluació final
- L'avaluació de les pràctiques es farà a partir dels resultats i l'aprofitament de les sessions i de la
confecció d'un informe escrit per part de l'alumne/a

Dedicació: 27h 20m
Grup mitjà/Pràctiques: 5h 30m
Grup petit/Laboratori: 6h 50m
Aprenentatge autònom: 15h
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-PROCEDIMENTS ESPECÍFICS D'ADAPTACIÓ D'AJUDES ÒPTIQUES PER A BOBLACIÓ AMB BAIXA VISIÓ

Descripció:
En aquest contingut es farà una breu descripció les característiques diferencials de la població amb baixa
visió quant a les repercussions del seu dèficit en el propi desenvolupament vital, i de les seves necessitats de
compensació amb ulleres o ajudes òptiques.

S'explicaran els principis òptics que regeixen les ajudes per a la baixa visió i es descriuran els diferents tipus
d'ajuda òptica, i els aspectes característics a tenir en compte en l'elecció de la muntura i en el centrat i el
muntatge de les lents o ajudes òptiques.

Activitats vinculades:
- PRÀCTICA 12. Muntatge demostratiu d'una ajuda de baixa visió
- Activitat proposada a l'aula
- Avaluació final
- L'avaluació de la pràctica es farà a partir dels resultats i l'aprofitament de la sessió i de la confecció
d'un informe escrit per part de l'alumne/a

Dedicació: 15h 50m
Grup mitjà/Pràctiques: 3h 30m
Grup petit/Laboratori: 2h 20m
Aprenentatge autònom: 10h

-PROTECCIÓ OCULAR A RADIACIONS, I FILTRES TERAPÈUTICS

Descripció:
En aquest contingut es repassaran els efectes nocius que fan necessària la protecció contra la radiació del
sol i altres fonts artificials. També es repassaran les propietats dels filtres i els usos en la protecció contra les
radiacions fent especial èmfasi en la protecció solar. Es repassarà la reglamentació sobre protecció ocular, la
normativa vigent i el paper de l'òptic optometrista.

En la sessió de pràctiques s'aprofundirà en la cerca de la informació referent a la normativa i a les
característiques dels filtres.

S'abordarà de manera introductòria la prescripció de filtres selectius i terapèutics.

Activitats vinculades:
- PRÀCTICA 13. Revisió normativa de protecció solar
- Activitat proposada a l'aula
- Avaluació final
- L'avaluació de la pràctica es farà a partir dels resultats i l'aprofitament de la sessió i de la confecció
d'un informe escrit per part de l'alumne/a

Dedicació: 15h 50m
Grup mitjà/Pràctiques: 3h 30m
Grup petit/Laboratori: 2h 20m
Aprenentatge autònom: 10h
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-ACTIVITAT DIRIGIDA FORA DE L'AULA

Descripció:
Aquesta activitat consisteix en un treball en grup tutoritzat, relacionat amb el temari de l'assignatura.

A l'inici de curs es proposaran diversos temes a escollir: cerca i síntesi de documentació, elaboració
d'aplicacions informàtiques de suport per a l'elecció de lents i muntures, treball de camp, etc.

Al final de curs s'haurà de presentar un treball escrit i una breu exposició oral.

Activitats vinculades:
- Elaboració d'un treball escrit i defensa en una presentació oral
- Avaluació del treball escrit, del treball de grup i individual, i de l'exposició oral

Dedicació: 9h
Activitats dirigides: 6h
Aprenentatge autònom: 3h

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

La qualificació total serà fruit del resultat d'una prova escrita i individual al final del quadrimestre, els resultats i els
informes de les pràctiques, les activitats que es proposin a l'aula, i una activitat dirigida fora de l'aula, amb la
següent ponderació:

Prova escrita(40%):
Prova escrita individual.
Continguts de tot el temari de l'assignatura.
Es realitzarà un cop finalitzades les classes, durant les setmanes d'exàmens.
En la programació detallada de l'assignatura es concretarà la data i l'horari.

Pràctiques(30%):
Es tindrà en compte l'assistència a les sessions pràctiques, el treball previ
quan sigui necessari, els resultats i l'aprofitament de cada sessió, i els
informes lliurats.

Activitat dirigida fora de l'aula(15%):
Activitat de treball en grup, tutoritzada.
En la programació detallada de l'assignatura es concretaran els objectius, el
procediment i els terminis de lliurament.

Activitats d'aula(15%):
En algunes classes teòriques es plantejaran activitats per fer i lliurar a l'aula, o
activitats per començar a l'aula i acabar fora de l'aula. En aquest cas es
lliuraran a través de la intranet.

NORMES PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES.

Tots els lliuraments s'han de fer conforme les directrius indicades a la intranet de l'assignatura (campus digital
Atenea).


