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Curs: 2022 Crèdits ECTS: 3.0 Idiomes: Català, Castellà

PROFESSORAT

Professorat responsable: Morato Farreras, Jordi (http://futur.upc.edu/JordiMoratoFarreras)

Altres:

CAPACITATS PRÈVIES

Per tal de seguir el curs amb fluïdesa, l'alumne ha de tenir els coneixements previs assolits durant els cursos de biologia cursats al
Batxillerat i haurien d'haver cursat la microbiologia general i ocular.

REQUISITS

Haver cursat la microbiologia general i ocular.

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
0.4. Ser capaç de relacionar l'estructura amb les propietats dels compostos inorgànics, orgànics i biomolècules
1.2.5. Assessorar al pacient en la correcta administració dels medicaments oculars i
els seus efectes.
2. Examinar el sistema visual per a valorar el seu estat i funcionalitat.
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.
3c.0.2. Escollir la teràpia pertinent per al cas, avaluant les diferents alternatives.
0. Aplicar les bases científiques necessàries pel desenvolupament de la professió.
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Genèriques:
T1. Compromís ètic i social i sostenibilitat
T2.2.2. Interpretar i utilitzar el llenguatge no verbal
T2.3.2. Emetre opinions (valoracions) informes i peritatges
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
T4.1.3. Incentivar el treball metòdic, rigorós, constant i innovador
T3. Treball en equip
T3.0.2. Ser capaç d'organitzar el treball d'un grup de persones per assolir un objectiu prèviament determinat dins dels terminis
previstos
T3.3.2. Adquirir les tècniques de comunicació adequades per garantir l'èxit del treball en equip
T4.0.1. Analitzar i relacionar els coneixements i les habilitats adquirides.
T3.1.2. Flexibilitat per a integrar-se en ambients dinàmics, pluridisciplinars i multiculturals.
T3.2.2. Capacitat d'assumir diferents papers dins l'equip, lideratge, coordinació amb els altres membres
T4.1.1. Valorar l'adquisició dels objectius proposats al curs.
T4.3.1. Reflexionar i ser capaç de fer una crítica dels coneixements i habilitats desenvolupats i el nivell d¿assoliment.
T4.2.3. Treballar amb constància, metodologia i rigor.
T2.3.1. Exposar la informació de forma oral i escrita de forma raonada i coherent.

METODOLOGIES DOCENTS

15 hores de teoria en grup gran + 24 hores de sessions pràctiques en grup petit (12 hores per grup) + 4 hores de presentacio de
treballs.
27 hores d'aprenentage cooperatiu.

Complementant i recordant els coneixements assolits a Microbiologia General i Ocular, recordant les tècniques d'asèpsia, esterilització
i desinfecció, s?incidirà sobretot en aquesta assignatura en els aspectes generals d?higiene, especialment en els que fan referència a
la contactologia.
Per tal  de facilitar l?adquisició d?aquestes habilitats,  els alumnes hauran de realitzar un treball  en grup. En grups reduïts (2
persones), els treballs seran tutoritzats i dirigits pels professors, explicant prèviament tan els fonaments de les presentacions com
l?estructura que han de tenir els treballs.

L'alumne haurà de desenvolupar la capacitat de treballar en equip, cercant i gestionant òptimament la informació, defensant els seus
punt de vista i realitzant raonaments crítics, planificant les hores de feina i, en definitiva, assentant les bases per poder ser un bon
professional de l'òptica i de l'optometria, especialment en el camp de la contactologia.

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

Descriure les interaccions dels microorganismes amb les lents de contacte en els processos d?adherència, en les alteracions amb
l?estructura ull-lent de contacte i en la resistència enfront dels tractaments antimicrobians (desinfectants), i abordar un enfoc de
prevenció integral del risc microbià en l?ús de les lents de contacte.

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores aprenentatge autònom 45,0 60.00

Hores grup mitjà 24,0 32.00

Hores grup petit 6,0 8.00

Dedicació total: 75 h
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CONTINGUTS

Bloc A. INTERACCIONS DE MICROORGANISMES AMB LES ESTRUCTURES OCULARS I LC

Descripció:
ST A1. Els microorganismes i la salut. Revisió estructura i patogènia.
ST A2. Epidemiologia: Enfoc epidemiològic de risc. Vigilància epidemiològica i prevenció.
ST A3. Factors ambientals i Salut ambiental. Qualitat de l?aire i qualitat ambiental.
ST A4. Mecanismes de patogènia i infecció ocular. Mecanismes immunològics de defensa de l?ull.
ST A5. Els biofilms. Biopel·lícules bacterianes.
ST A6. Mecanismes d?adherència i interacció microbiana amb LC. Inhibició de l?adherència.
ST A7. Mètodes diagnòstics per a la quantificació de microorganismes. Mètodes moleculars.

Activitats vinculades:
Act. 1. Enquesta Inicial de curs. Repartiment de treballs.
Act. 2. Recerca Bibliogràfica Treball (lllistat paraules clau i 10 referències).
Act. 3. Presentació previa treball (15 diapos maxim)
Act. 4. Models epidemiològics/ Model DPSIR. Exercici Pràctic.

Dedicació: 38h
Grup gran/Teoria: 7h
Grup petit/Laboratori: 16h
Aprenentatge autònom: 15h

Bloc B. INTERACCIONS DE MICROORGANISMES AMB SOLUCIONS DE MANTENIMENT

Descripció:
ST B8. Concepte d?esterilització i desinfecció.
ST B9. Mecanismes de resistència als antimicrobians.
ST B10. Solucions de manteniment de l.c.
ST B11. Interaccions lents-microorganismes-solucions

Activitats vinculades:
Act. 5. Disseny enquesta usuaris de LC

Dedicació: 14h
Grup gran/Teoria: 3h
Grup petit/Laboratori: 4h
Aprenentatge autònom: 7h

Bloc C. PREVENCIO DEL RISC I HIGIENE EN CONTACTOLOGIA

Descripció:
ST C12. Interacció Microorganismes-LC i risc d?infecció. Factors de risc i higiene en contactologia.
ST C13. Prevenció integral del risc microbià en la pràctica contactològica.
ST C14. Conclusions Enquesta Usuaris

Activitats vinculades:
Act. 6. Conclusions Enquesta per usuaris.
Act. 7. Presentació de treballs per cada un dels grups.

Dedicació: 18h
Grup gran/Teoria: 9h
Grup petit/Laboratori: 4h
Aprenentatge autònom: 5h
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SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

La nota final es calcularà ponderant el treball realitzat per cada alumne en cada una de les proves, tal com es detalla a continuació:
1. Activitat 01 a Activitat 08. 20%
2. Treball en grup. Presentació = 40%
3. Treball en grup. Anexos =10%
4. Presentacio individual = 15%
5. Test Final Individual. 15%

NORMES PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES.

Es necessari assistir a un mínim del 90 % de pràctiques.
Es necessari haver realitzat totes les activitats penjades a ATENEA. Els lliuraments han de seguir les indicacions donades.
Normativa UPC en cas de detectar còpia en els exàmens.
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