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PROFESSORAT

Professorat responsable: José Luis Alvarez Muñoz (http://futur.upc.edu/JoseLuisAlvarezMunoz)

Altres:

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
0. Aplicar les bases científiques necessàries pel desenvolupament de la professió.
0.6. Aplicar la geometria, el càlcul i l'estadística per a la modelització i resolució de problemes relacionats amb l'Òptica i l'Optometria.
0.8.  Ser  capaç de prendre,  tractar,  representar  i  interpretar  dades experimentals.  "Utilitzar  material  i  tècniques  bàsiques  de
laboratori"
0.10. ANGLÈS TÈCNIC APLICAT A L'ÒPTICA I L'OPTOMETRIA
1. Intervenir en l'atenció i prevenció de la salut visual.
1.0.1. Prevenir alteracions de la salut visual
1.0.3. Col·laborar interdisciplinàriament amb altres professionals per aconseguir una atenció visual integral
1.2.1. Ser capaç de dissenyar i crear l'entorn de treball òptim per a prevenir el desenvolupament de problemes visuals
1.2.3. Capacitat per redactar i interpretar un informe
1.3.2. Dissenyar protocols de prevenció de salut visual
3a.1.1. Comprendre les diferents funcions que poden tenir unes ulleres: compensació d'ametropies, protecció ocular d'ús general i
laboral, ajudes per baixa visió.
3a.4.3. Transmetre a l'usuari la informació necessària per tal que pugui fer un bon ús del seu sistema compensador (ulleres de
prescripció, de protecció o ajudes òptiques)
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Genèriques:
T1.1.2. Adequació de tots els àmbits de l'activitat  professional  envers aspectes compatibles amb el  medi  ambient (reciclatge,
reutilització dels materials,...)
T1.2.2. Ser capaç de col·laborar en iniciatives, tant d¿àmbit local com global, compromeses en la millora de la salut visual de la
població
T2.1.1. Extreure les idees principals d¿un text o de qualsevol font d¿informació (oral o escrita)
T2.2.1. Sintetitzar i estructurar la informació per transmetre-la eficaçment de forma oral i/o escrita
T2.3.1. Exposar la informació de forma oral i escrita de forma raonada i coherent.
T2.3.2. Emetre opinions (valoracions) informes i peritatges
T3. Treball en equip
T3.0.1. Ser capaç de participar en grups de treball de caràcter pluridisciplinar, multicultural i multilingüe
T3.2.1. Definir els objectius generals i específics per realitzar un treball en grup
T3.3.2. Adquirir les tècniques de comunicació adequades per garantir l'èxit del treball en equip
T4. Treballar de forma autònoma i amb iniciativa.
T4.0.1. Analitzar i relacionar els coneixements i les habilitats adquirides.
T4.0.2. Ampliar i actualitzar les capacitats per al exercici professional i els coneixements mitjançant formació continuada
T4.0.3. Ser innovador i emprenedor
T4.1.3. Incentivar el treball metòdic, rigorós, constant i innovador
T4.2.1. Valorar els mètodes utilitzats per assolir els objectius proposats.
T4.2.2. Valorar i incorporar les millores tecnològiques necessàries per al correcte desenvolupament de l¿activitat professional
T4.2.3. Treballar amb constància, metodologia i rigor.
T4.3.1. Reflexionar i ser capaç de fer una crítica dels coneixements i habilitats desenvolupats i el nivell d¿assoliment.
T5. 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.
T6. 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

Les hores d'aprenentatge dirigit consisteixen, per una banda, en classes teòriques en les quals el professorat fa una breu exposició
per  introduir  els  objectius  d'aprenentatge  general  relacionat  amb  els  conceptes  bàsics  de  la  matèria.  D'altra  banda,  també
consisteixen en classes d'exercicis pràctics i/o problemes relacionats amb els objectius específics d'aprenentatge de cadascun dels
continguts de l'assignatura . En general es treballa en grups de 3 o 4 estudiants.

Mitjançant exercicis pràctics s'intenta motivar i involucrar l'estudiantat per tal que participi actívament en el seu aprenentatge.

El material de recolzament per treballar tots els conceptes de l'assignatura estarà disponible en la plataforma ATENEA.

A les  activitats  de  laboratori  i  classes  d'exercicis  i  problemes es  pretèn  incorporar  algunes  competències  genèriques  com la
competència de treball en equip i l'aprenentatge cooperatiu, així com el coneixement d'anglès, entre altres.

Les sessions de laboratori  permeten desenvolupar habilitats bàsiques de tipus instrumental,  així  com iniciar a l'estudiantat en
l'aplicació del mètode científic en la resolució de problemes en el laboratori.

En general, després de cada sessió teòrica i de laboratori es proposen tasques fora de l'aula, que s'han de treballar individualment o
en grup.
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OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

- Comprendre la multidisciplinarietat de l'ergonomia.
- Conèixer els diferents aspectes que han de ser estudiats per fer un anàlisi ergonòmic complet.
- Entendre el paper que juguen els aspectes visuals a l'lergonomia.
- Conèixer la normativa nacional i internacional vigents en relació a l'ergonomia visual.
- Conèixer les bases del disseny de tot tipus de dispositius informatius visuals.
- Entendre les especificacions tècniques de qualsevol sistema de protecció ocular, i els nivells de protecció que ofereixen a l'usuari.
- Comprendre les característiques físiques i de funcionament de tots els tipus de fonts lluminoses i lluminàries existents en el mercat.
- Estudiar els efectes de la radiació lluminosa sobre l'organisme humà.
- Introduir-se en el càlcul de les instal·lacions lluminoses (nombre i distribució de lluminàries necessàries per il·luminar un espai
concret).
- Comprendre els efectes de la contaminació lumínica sobre les persones, l'economia i la biodiversitat.
- Conèixer el funcionamient i prestacions de tots el tipus de pantalles de visualització de dades (PVD) existents en el mercat, així com
les normes i recomanacions per al seu ús eficient per part de les persones.
- Saber quins efectes negatius té sobre el sistema visual humà un ús inadequat de les PVD.
- Interpretar adequadament la normativa europea vigent sobre nivells  màxims d'exposició a radiacions òptiques incoherents i
coherents.
- Comprendre tots els aspectes que componen un programa de protecció ocular.
- Conèixer la rutina requerida per a la realització d'un estudi ergonòmic d'un lloc de treball qualsevol, tenint en compte el triangle :
espai / activitat a realitzar / usuari.
- Dominar a fons tots els aspectes visuals implicats en l'estudi esmentat.

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores aprenentatge autònom 90,0 60.00

Hores grup mitjà 48,0 32.00

Hores grup petit 12,0 8.00

Dedicació total: 150 h

CONTINGUTS

T1-INTRODUCCIÓ A L'ERGONOMIA

Descripció:
Definició i evolució de l'ergonomIa. Objectius i principis bàsics de l'ergonomia. Metodologia i recollida de dades. Árees d'estudi de
l'ergonomia.

Dedicació: 5h
Grup mitjà/Pràctiques: 2h
Aprenentatge autònom: 3h

T2-RELACIONS EN EL SISTEMA PERSONA-MÀQUINA

Descripció:
Sistemes P-M. Interfícies P-M. Dispositius informatius visuals. Dispositius informatius auditius. Dispositius informatius tàctils.
Controls. Relació control/dispositiu i tipus de compatibilitat.

Dedicació: 10h 30m
Grup mitjà/Pràctiques: 3h 30m
Grup petit/Laboratori: 1h
Aprenentatge autònom: 6h
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T3-RELACIONS DIMENSIONALS DEL LLOC DE TREBALL

Descripció:
Antropometria estàtica. Antropometria dinàmica. Aspectes a tenir en compte en un estudi antropomètric. Principis de disseny del
lloc de treball.

Dedicació: 12h
Grup mitjà/Pràctiques: 2h
Grup petit/Laboratori: 3h
Aprenentatge autònom: 7h

T4-AMBIENT TÈRMIC

Descripció:
Equilibri tèrmic. Sobregàrrega i tensió tèrmica. Índex de sobrecàrrega calòrica. Mesures d'actuació contra la tensió tèrmica.
Aïllament tèrmic.

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

T5-AMBIENT ACÚSTIC I VIBRACIONS

Descripció:
Característiques del so. Escales normalitzades del so. El soroll i les seves conseqüències. Mesures d'actuació contra el soroll.
Aïllament acústic. Vibracions.

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

T6-CÀRREGA FÍSICA, CÀRREGA MENTAL I ORGANITZACIÓ DEL TREBALL

Descripció:
Capacitat de treball física. Límit de despesa energètica. Càrrega mental. Fatiga mental. Organització del treball.

Dedicació: 10h
Grup mitjà/Pràctiques: 2h
Grup petit/Laboratori: 2h
Aprenentatge autònom: 6h

T7-FONTS DE LLUM

Descripció:
Característiques comuns de les fonts de llum. Làmpades incandescents i halògenes. Làmpades de mercuri. Làmpades fluorescents
tubulars i compactes. Làmpades de sodi. Làmpades i flaixos de xenó. LEDs.

Dedicació: 8h 30m
Grup mitjà/Pràctiques: 3h 30m
Aprenentatge autònom: 5h
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T8-EFECTES DE LA IL·LUMINACIÓ SOBRE L'ORGANISME HUMÀ

Descripció:
Fotometria fotòpica i fotometria escotòpica: quocient S/P. Models de fotometria mesòpica. Corbes de ponderació espectral
d'efecte tèrmic i d'efecte fotoquímic. Transmissió de la radiació electromagnètica en els medis oculars segons l'edat. Corba
espectral de sensibilitat a l'enlluernament. Fototoxicitat de la radiació electromagnètica. Alteració dels ritmes circadiaris.

Dedicació: 7h
Grup mitjà/Pràctiques: 3h
Aprenentatge autònom: 4h

T9-IL·LUMINACIÓ EN EL LLOC DE TREBALL

Descripció:
Lluminàries i control de la llum. Característiques de les lluminàries. Sistemes d'il·luminació. Nivells d'il·luminació recomanats.
Tipus de llum recomanada. Influència del color de la il·luminació.

Dedicació: 10h 30m
Grup mitjà/Pràctiques: 3h 30m
Grup petit/Laboratori: 1h
Aprenentatge autònom: 6h

T10-CÀLCUL DE L'ENLLUMENAT

Descripció:
Mètode dels lúmens. Mètode punt a punt

Dedicació: 10h
Grup mitjà/Pràctiques: 3h
Grup petit/Laboratori: 1h
Aprenentatge autònom: 6h

T11-ENLLUERNAMENT

Descripció:
Tipus d'enlluernament. Índex de mesura de l'enlluernament. Control de l'enlluernament.

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

T12-PANTALLES DE VISUALITZACIÓ DE DADES

Descripció:
Definició de PVD. Pantalles TRC. Pantalles LCD i TFT. Pantalles de plasma. Pantalles de tinta electrònica.

Dedicació: 8h 30m
Grup mitjà/Pràctiques: 2h 30m
Grup petit/Laboratori: 1h
Aprenentatge autònom: 5h
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T13-TREBALL AMB PANTALLES DE VISUALITZACIÓ DE DADES

Descripció:
Legislació espanyola i europea vigents. Dimensions i postures en el lloc de treball. Capacitats visuals implicades en el treball amb
PVD. Elements de l'equip de treball amb PVD. Ambient lluminós. Ambient sonor i microclima.

Dedicació: 10h
Grup mitjà/Pràctiques: 3h
Grup petit/Laboratori: 1h
Aprenentatge autònom: 6h

T14-PROTECCIÓ OCULAR EN EL LLOC DE TREBALL

Descripció:
Lesions oculars mecàniques. Lesions oculars no mecàniques. Prevenció de les lesions oculars. Nivells màxims d'exposició a
radiacions òptiques coherents i incoherents. Protectors oculars. Reglamentació i normativa relativa als equips de protecció ocular.

Dedicació: 11h 30m
Grup mitjà/Pràctiques: 3h
Grup petit/Laboratori: 2h
Aprenentatge autònom: 6h 30m

T15-ERGONOMIA VISUAL EN LA CONDUCCIÓ

Descripció:
Legislació vigent sobre capacitats requerides en la conducció de vehicles. Capacitats visuals i rendiment en la conducció. Aspectes
ergonòmics del disseny dels vehicles. Aspectes esrgonòmics rellevants en les vies públiques. Conducció nocturna.

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

T16-ERGONOMIA VISUAL EN L'ACTIVITAT ESCOLAR

Descripció:
Desenvolupament del sistema visual i aprenentatge en la població infantil. Il·luminació de les aules. Recomanacions sobre
mobiliari i pintura de les aules. Ergonomia de les postures. Consells ergonòmics per la població infantil.

Dedicació: 5h
Grup mitjà/Pràctiques: 2h
Aprenentatge autònom: 3h

T17-MALESTAR VISUAL I FATIGA OCULAR EN LA LECTURA

Descripció:
Estímuls visuals que provoquen disconfort i mals de caps. Causes de l'epilèpsia fotosensitiva. Estímuls que provoquen atacs
d'epilèpsia fotosensitiva. Mesura del patró de lectura. Efectes de la lectura en la fatiga ocular. Prevenció de la fatiga ocular en la
lectura.

Dedicació: 4h
Grup mitjà/Pràctiques: 1h 30m
Aprenentatge autònom: 2h 30m
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ACTIVITATS

PRÀCTICA DE LABORATORI P1-CÀRREGA MENTAL

Descripció:
Mesura de la càrrega mental de diverses tasques visuals, aplicant el mètode de la doble tasca. Comparació dels resultats de tots
els alumnes de grup.

Dedicació: 2h
Grup petit/Laboratori: 2h

PRÀCTICA DE LABORATORI P2-IL·LUMINACIÓ EN EL LLOC DE TREBALL

Descripció:
Caracterització fotomètrica de dos espais docents de la FOOT. Es prendran mesures de la il·luminància en tota l'àrea de treball
d'aquests dos espais, i es comprovarà si compleixen les normatives en termes d'il·luminància mínima, uniformitat de la
il·luminància i diversitat de la il·luminància.

Dedicació: 2h
Grup petit/Laboratori: 2h

PRÀCTICA DE LABORATORI P3-FOTOMETRIA MESÒPICA

Descripció:
Càlcul del quocient S/P de diferents fonts de llum, per decidir quina d'elles és més adient per nivells mesòpics de luminància.
Aplicació de diferents mètodes de càlcul per obtenir el valor de la luminància mesòpica, a partir del coneixement de les
luminàncies fotòpica i escotòpica.

Dedicació: 2h
Grup petit/Laboratori: 2h

PRÀCTICA DE LABORATORI P4-CÀLCUL DE L'ENLLUMENAT

Descripció:
Decisió del nombre i distribució de lluminàries que calen per il·luminar un determinat espai de la FOOT, un cop fixades la
il·luminància sobre el pla de treball, i les característiques de la lluminària i de les fonts de llum que es volen utilitzar en aquell
espai.

Dedicació: 2h
Grup petit/Laboratori: 2h

PRÀCTICA DE LABORATORI P5-PÈRDUA DE CONTRAST I ROBUSTESA DE PVD

Descripció:
Anàlisi de la pèrdua de contrast que pateix una PVD quan augmenta la il·luminància ambiental de l'espai en el qual es troba.
Estimació de la robustesa de la PVD.

Dedicació: 2h
Grup petit/Laboratori: 2h
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PRÀCTICA DE LABORATORI P6-PROTECCIÓ CONTRA LES RADIACIONS ÒPTIQUES

Descripció:
Decisió de les accions a prendre per la protecció dels treballadors contra diferents fonts de radiació visible, infrarroja i
ultraviolada. Per fer-ho, s'aplicarà la Directiva 2006/25/CE del Parlament Europeu i del Consell, sobre les disposicions mínimes de
seguretat i salut relatives a l'exposició dels treballadors a riscos derivats de les radiacions òptiques artificials.

Dedicació: 2h
Grup petit/Laboratori: 2h

PAC1-PRIMERA PROVA D'AVALUACIÓ CONTINUADA

Descripció:
Examen escrit de la primera meitat dels continguts del curs, amb un pes del 35% sobre la qualificació final de l'assignatura.

Dedicació: 2h
Grup mitjà/Pràctiques: 2h

PAC2-SEGONA PROVA D'AVALUACIÓ CONTINUADA

Descripció:
Examen escrit de la segona meitat dels continguts del curs, amb un pes del 35% sobre la qualificació final de l'assignatura.

Dedicació: 2h
Grup mitjà/Pràctiques: 2h

IPR-LLIURAMENT DELS INFORMES DE PRÀCTIQUES

Descripció:
Lliurament dels informes de les pràctiques de laboratori realitzades al llarg del curs, amb un pes del 20% sobre la qualificació
final de l'assignatura.

Dedicació: 10h
Grup mitjà/Pràctiques: 10h

EA-EXERCICIS D'AULA

Descripció:
En algunes sessions de les classes de teoria es plantejaran exercicis per ser resolts pels estudiants dins l'aula. Els grups de treball
seran de 3 o 4 estudiants. Aquests exercicis seran recollits, i tindran un pes d'un 10% en la qualificació final de l'assignatura.

Dedicació: 2h
Grup mitjà/Pràctiques: 2h



Data: 05/11/2022 Pàgina: 9 / 9

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

La qualificació final de l'assignatura resulta de la suma ponderada de les següents qualificacions parcials:

QF = 0,35·PAC1 + 0,35·PAC2 + 0,1·EA + 0,2·IPR

QF: qualificació final
PAC1: primera prova d'avaluació continuada
PAC2: segona prova d'avaluació continuada
EA: exercicis d'aula
IPR: lliurament dels informes de pràctiques
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