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370533 - ESTADÍSTIC - Introducció a l'Anàlisi  Estadística de
Dades Visuals

Última modificació: 17/12/2012
Unitat responsable: Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa
Unitat que imparteix: 727 - MA III - Departament de Matemàtica Aplicada III.

Titulació: GRAU EN ÒPTICA I OPTOMETRIA (Pla 2009). (Assignatura optativa).

Curs: 2012 Crèdits ECTS: 6.0 Idiomes: Català

PROFESSORAT

Professorat responsable: MIGUEL RALLO CAPDEVILA

Altres:

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
1. Aplicar la geometria, el càlcul i l'estadística per a la modelització i resolució de problemes relacionats amb l'Òptica i l'Optometria.
2. Ser capaç de prendre, tractar, representar i interpretar dades experimentals. "Utilitzar material i tècniques bàsiques de laboratori"
3. Establir els protocols, analitzar els resultats i elaborar els informes corresponents
4. Dissenyar protocols de prevenció de salut visual
5. 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
6. Adquirir les habilitats en l'atenció al pacient
7. Reconèixer els trets característics de diferents grups de població atenent a l'edat, o a les demandes o necessitats visuals.

Genèriques:
8. - Conèixer la influència de la salut visual en l¿educació i el benestar global (i el desenvolupament)
- Conèixer la influència de la salut visual per al desenvolupament
- Conèixer els valors fonamentals de la bioètica
- Conèixer el model de desenvolupament sostenible
- Conèixer els impactes ambientals i socials de la tecnologia
9. Extreure les idees principals d¿un text o de qualsevol font d¿informació (oral o escrita)
10. Desenvolupar empatia envers les persones
11. Exposar la informació de forma oral i escrita de forma raonada i coherent.
12. Emetre opinions (valoracions) informes i peritatges
13. Valorar l'adquisició dels objectius proposats al curs.
14. Incentivar el treball metòdic, rigorós, constant i innovador
15. Treballar amb constància, metodologia i rigor.

METODOLOGIES DOCENTS

Es tracta d'una assignatura eminentment pràctica, en la que els estudiants dedicaran una part del temps a examinar l'estat visual de
diferents col·lectius sota la supervisió del professorat i l'altra a aplicar tècniques estadístiques per a analitzar les dades obtingudes. En
l'aprenentatge de les tècniques estadístiques s'afavorirà el treball en grup i que l'estudiantat adopti un paper més actiu.
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OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

Al finalitzar l'assignatura l'estudiant serà capaç de:
RA1.- Interpretar els resultats d'un tractament estadístic estàndard
RA2.- Analitzar dades per a intentar identificar la seva estructura subjacent con l'ajut de taules, representacions gràfiques o el càlcul
de paràmetres de posició, de dispersió, de grau d'associació.
RA3.- Decidir els tractaments estadístics estàndard adequats a diverses situacions pràctiques habituals
RA4.- Comprovar si es compleixen les hipòtesis necessàries per a la validació dels tractaments estadístics anteriors.
RA5.- Usar software estadístic específic para dur a terme aquests tractaments y totes les fases anteriors.
RA6.- Presentar els resultats de l'anàlisi.
RA7.- Realitzar un cribratge visual segons la població diana
RA8.- Elaborar informes visuals
RA9.- Analitzar estadísticament les dades obtingudes del cribratge visual

Altres competències específiques:
Diferenciar entre un examen visual complet i un cribratge visual.
Establir adequadament els límits de los criteris passa-falla
Avaluar la funció visual en pacients reals
Analitzar els resultats obtinguts
Analitzar de forma crítica l'aplicació i els resultats de tractaments estadístics estàndard continguts en publicacions optomètriques.
Realitzar estudis estadístics senzills, particularment amb les dades obtingudes en les pràctiques clíniques

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores grup mitjà 21,0 14.00

Hores aprenentatge autònom 84,0 56.00

Hores grup petit 45,0 30.00

Dedicació total: 150 h

CONTINGUTS

1. Seminaris Clínics

Descripció:
1.1 Programació de la part clínica de l'assignatura
1.2 Criteris de selecció de proves visuals en funció dels objectius i la població a estudiar
1.3 Gestió de dades clíniques

2. Atenció a pacients

Descripció:
2.1 Execució de les proves visuals seleccionades segons l'objectiu de l'estudi

3. Població i Mostra. Estadístics mostrals.

Descripció:
3.1 Concepte de població, variable i mostra. Idees sobre recollida de mostres. Mostreig aleatori.
3.2 Models de distribució de probabilitat de variables discretes i contínues.
3.3 El model normal. Distribució de la mitjana mostral.
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4. Estimació per intervals. Contrastos d'hipòtesis

Descripció:
4.1 Intervals de confiança
4.2 El contrast sobre el valor de la mitjana d'una variable en una població.
4.3 Comparació de dues mitjanes.

5. Relació entre dues variables.

Descripció:
5.1 Variables quantitatives. Regressió i Correlació. Contrastos de regressió. Predicció de valors
5.2 La relació entre dues variables qualitatives. Independència. La prova Chi-quadrat.

6. Variables amb distribució no normal

Descripció:
6.1 Contrastos de forma.
6.2 Efectes de l'incompliment de les hipòtesis sobre la forma de la distribució
6.3 Contrastos sobre el valor de la mediana

7. Treball final

Descripció:
7.1 Aplicació de les tècniques estadístiques apreses a l'anàlisi de les dades recollides en els cribratges.

ACTIVITATS

1. PRÀCTIQUES AL CUV

Descripció:
Disseny del protocol d'examen visual pel grup poblacional a estudiar
Aplicació clínica del protocol elaborat

Material:
Tot el material necessari per la realització de les sessions clíniques és al CUV

Lliurament:
Entrega d'un dossier clínic, que es lliurarà en format electrònic mitjançant Atenea. La qualificació d'aquesta activitat s'incorporarà
a la nota final de l'assignatura.
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2. PRÀCTIQUES D'ESTADÍSTICA

Descripció:
Per a cadascun dels temes d'estadística hi ha una pràctica de laboratori específica, que il·lustra l'ús de les tècniques en problemes
específics de l'àmbit de l'optometria

Material:
Les pràctiques es realitzaran a l'aula informàtica amb programari específic, guions de pràctiques prèviament preparats per a guiar
a l'estudiant en l'ús d'aquest programari i, finalment, arxius de dades optomètriques per a ser analitzats.

Lliurament:
Cada guió de pràctiques conté exercicis proposats que els estudiants han de realitzar i lliurar en format electrònic mitjançant del
sistema previst a Atenea. Les qualificacions d'aquestes activitats s'incorporarà a la nota final de l'assignatura.

3. QÜESTIONARIS DE TEORIA

Descripció:
Hi haurà diversos qüestionaris d'autoavaluació relacionats amb els conceptes teòrics que es presenten a l'assignatura. Els
qüestionaris s'aniran obrin al llarg del curs durant períodes de temps limitat.

Material:
Aquesta activitat estarà completament suportada per la plataforma Atenea.

Lliurament:
Les qualificacions d'aquestes activitats s'incorporarà a la nota final de l'assignatura.

4. TREBALL FINAL

Descripció:
El treball final és un treball de síntesi de tota l'assignatura, perquè requereix l'ús o l'aplicació de tots els coneixements adquirits i
de tota la informació recollida. Serà un treball individual que pot requerir l'ús de dades recollides per altres companys. Consistirà
en l'elaboració d'un informe estadístic d'un conjunt de dades, amb les conclusions corresponents.

Material:
L'anàlisi de les dades es podrà realitzar a les aules informàtiques de l'escola amb el suport del professorat en la fase inicial. La
redacció de l'informe formarà part de les hores d'aprenentatge autònom de l'estudiant.

Lliurament:
La qualificació d'aquest informe, que es lliurarà en format electrònic mitjançant Atenea, s'incorporarà a la nota final de
l'assignatura.

5. ACTIVITATS D'APRENENTATGE ACTIU

Descripció:
Els conceptes que es van presentant al llarg del curs es motivaran mitjançant algunes de les seves aplicacions concretes al camp
de la visió. Es demanarà als estudiants que treballin prèviament aquests conceptes amb material específic, normalment textos de
publicacions científiques.

Material:
Els textos indicats anteriorment.

Lliurament:
La participació i implicació dels estudiants en aquestes activitats serà valorada i s'incorporarà a la nota final de l'assignatura.
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SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

La nota de l'assignatura s'obté de la següent manera:
1.- Dossier clínic: 40%
2.- Pràctiques d'estadística: 15%
3.- Qüestionaris de teoria: 10%
4.- Treball final: 25%
5.- Activitats d'aprenentatge actiu: 10%

NORMES PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES.

Si no es realitza alguna de les activitats de laboratori o d'avaluació contínua, es considerarà qualificada amb zero.
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