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COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
0. Aplicar les bases científiques necessàries pel desenvolupament de la professió.
1.2.2. Establir els protocols, analitzar els resultats i elaborar els informes corresponents
3a.3.1. 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.
0.8.  Ser  capaç de prendre,  tractar,  representar  i  interpretar  dades experimentals.  "Utilitzar  material  i  tècniques  bàsiques  de
laboratori"

Genèriques:
T4.2.3. Treballar amb constància, metodologia i rigor.
T4.1.3. Incentivar el treball metòdic, rigorós, constant i innovador
T3. Treball en equip

METODOLOGIES DOCENTS

.Classes expositives i d'exercicis en grup mitja. Classes de seminari i pràctiques de laboratori en grup petit.

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

· Realitzar un estudi sobre els tractaments superficials dels materials per a lents de contacte, lents oftàlmiques i
muntures.
· Conèixer les propietats físicoquímiques, mecàniques, òptiques i els requeriments sanitaris dels materials
emprats en els recobriments superficials de les lents de contacte, les lents oftàlmiques i les muntures. Donar a
conèixer els diferents tractaments comercials.
· Conèixer com s'obtenen els recobriments per a lents oftàlmiques i muntures, i com es realitzen els tractaments
superficials per a lents de contacte.
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HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores grup mitjà 32,0 21.33

Hores aprenentatge autònom 90,0 60.00

Hores grup petit 28,0 18.67

Dedicació total: 150 h

CONTINGUTS

-Tema 1: Superfícies i interfícies

Descripció:
Superfícies i interfícies. Propietats de superfície: tensió superficial, cohesió, adhesió, i la seva
interpretació. Agents tensioactius. Extensió, mullat i angle de contacte. Adsorció i tipus d'adsorció.
Isoterma d'adsorció. Aplicacions.

Activitats vinculades:
Pràctiques, exercicis i entregables.

Dedicació: 30h
Grup mitjà/Pràctiques: 6h
Grup petit/Laboratori: 7h
Aprenentatge autònom: 17h

-Tema 2: La superfície dels biomaterials

Descripció:
La superfície dels biomaterials: Característiques, deterioraments. Tractaments superficials sobre
els materials de les lents de contacte i altres biomaterials. Humectabilitat i la seva millora. Tècniques de
modificació superficial. Tractaments comercials.

Activitats vinculades:
Pràctiques, exercicis i entregables

Dedicació: 24h
Grup mitjà/Pràctiques: 5h
Grup petit/Laboratori: 4h
Aprenentatge autònom: 15h
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-Tema 3: Recobriments òptics

Descripció:
Concepte de capa prima. Tipus de capes interfacials i adhesió dels recobriments. Propietats
de les capes primes. Capes primes com a recobriments òptics per a lents minerals i orgàniques:
recobriments, antirreflectants, semirreflectants, de protecció ocular i filtres. Materials que s'utilitzen i les
seves propietats. Tècniques d'obtenció dels recobriments. Recobriments comercials.

Activitats vinculades:
Pràctiques, exercicis i entregables

Dedicació: 30h 30m
Grup mitjà/Pràctiques: 7h
Grup petit/Laboratori: 4h 30m
Aprenentatge autònom: 19h

-Tema 4: Deterioraments i tractaments en lents

Descripció:
Deteriorament de les superfícies dels materials per a lents minerals i orgàniques: deterioraments
químics i mecànics. Tractaments enduridors, de facilitat de neteja, anti-baf.

Dedicació: 8h
Grup mitjà/Pràctiques: 3h
Aprenentatge autònom: 5h

-Tema 5: Deterioraments i tractaments en muntures

Descripció:
Deteriorament de les muntures per a lents oftàlmiques. Corrosió electroquímica de les muntures
metàl·liques. Tipus de recobriments per a muntures metàl·liques: recobriments protectors contra la
corrosió, recobriments decoratius, recobriments hipoal·lergènics. Tècniques d'obtenció dels
recobriments. Deteriorament i degradació de les muntures plàstiques. Tipus de recobriments per a muntures
plàstiques: recobriments protectors contra la degradació, recobriments decoratius. Tècniques
d'obtenció dels recobriments. Recobriments i acabats comercials.

Activitats vinculades:
Pràctiques, exercicis i entregables

Dedicació: 32h 30m
Grup mitjà/Pràctiques: 7h
Grup petit/Laboratori: 6h 30m
Aprenentatge autònom: 19h

Avaluació

Descripció:
Proves d'avaluació, exàmens

Dedicació: 25h
Grup mitjà/Pràctiques: 4h
Grup petit/Laboratori: 6h
Aprenentatge autònom: 15h
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SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

NF=0,30*Np1+0,30*Np2+0,15*Nex+0,20*NL+0,05*NpL
NF: Nota final, Np1: Nota examen 1er parcial, Np2: Nota examen 2n parcial, Nex: Nota entrega exercicis, NL: Nota Laboratori, NpL:
Nota prova laboratori

NORMES PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES.

En l'entrega d'exercicis s'han d'haver entregat un mínim del 70% dels exercicis proposats. En les pràctiques de laboratori s'han
d'haver realitzat un mínim d'un 80% de les pràctiques de laboratori programades. Les proves d'examen inclouen preguntes tipus test,
pregunta curta i exercicis.

BIBLIOGRAFIA
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