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COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
2.3.5. Interpretar els registres obtinguts amb les diferents tècniques. Determinar l'estat de les estructures oculars
0.9. Ser capaç de realitzar cerques bibliogràfiques.
0. Aplicar les bases científiques necessàries pel desenvolupament de la professió.
0.8.  Ser  capaç de prendre,  tractar,  representar  i  interpretar  dades experimentals.  "Utilitzar  material  i  tècniques  bàsiques  de
laboratori"

Genèriques:
T3.0.1. Ser capaç de participar en grups de treball de caràcter pluridisciplinar, multicultural i multilingüe
T2. Comunicació eficaç (oral i escrita). (en català, castellà i anglès)
T4.0.2. Ampliar i actualitzar les capacitats per al exercici professional i els coneixements mitjançant formació continuada
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.
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.
T4. Treballar de forma autònoma i amb iniciativa.
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.
T4.3.1. Reflexionar i ser capaç de fer una crítica dels coneixements i habilitats desenvolupats i el nivell d¿assoliment.

METODOLOGIES DOCENTS

- Classes magistrals i de resolució de problemes
- Activitats: - Visita a laboratori/centre de recerca
- Realització de pràctiques de laboratori amb instrumentació fotònica
- Seminaris
Els estudiants tindran l'oportunitat de fer mesures utilitzant dispositius experimentals i instrumentació comercial.
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OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

Molts governs de països industrialitzats han reconegut el gran potencial de biofotònica com una tecnologia clau amb l'objectiu de
desenvolupar sistemes innovadors basats en la llum que es puguin transferir a la pràctica mèdica buscant entendre i tractar les
malalties. En conseqüència, l'ús d'eines fotòniques s'està convertint en una pràctica habitual en diversos camps de la medicina, per
exemple, en àrees d'investigació com la salut visual o el càncer.
En primer lloc, l?objectiu d?aquesta assignatura és descriure els fonaments de la fotònica: què és la llum, com es detecta a partir de
sensors i càmeres, com es genera a partir de fonts de llum i pantalles i com es pot modular a través de dispositius òptics. També
s?analitzarà la interacció llum-matèria i, en particular, l?òptica de teixits (propagació i difusió de la llum en teixits humans).
Finalment, s?estudiaran totes les eines fotòniques de diagnòstic i teràpia (làser) existents a l?actualitat que s?usen en el camp de la
biomedicina i, en particular, de l?oftalmologia i l?optometria. Exemples són l?espectroscòpia d?absorció i de Raman, l?oftalmoscopia
d?escanejat làser, l?OCT, la fotocoagulació per tractament de retinopatia diabètica, cirurgia refractiva làser, entre d?altres.

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores grup mitjà 24,0 32.00

Hores grup petit 6,0 8.00

Hores aprenentatge autònom 45,0 60.00

Dedicació total: 75 h

CONTINGUTS

FONAMENTS DE FOTÒNICA

Descripció:

Llum. Mesures espacials, espectrals i propietats de color (2h)
Generació de llum. Fonts de llum, tipus i aplicacions de sistemes LED i làser (1h)
Presentació i detecció de llum. Sensors i càmeres, displays i pantalles (2h)
Modulació de llum. Dispositius de cristall líquid i miralls deformables (1h)
Interacció llum-matèria i propagació de la llum (2h)
Òptica de teixits: coeficients d?absorció i difusió (1h)

Dedicació: 23h
Grup mitjà/Pràctiques: 9h
Aprenentatge autònom: 14h
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FOTÒNICA BIOMÈDICA

Descripció:
Eines fotòniques de diagnòstic:
Espectroscòpia de reflectància i fluorescència (2h)
Espectroscòpia Raman (1h)
Oftalmoscopia d?escanejat làser i OCT (Optical Coherence Tomography) (2h)
DOT (Diffuse Optical Tomography), pulsioximetria, imatge fotoacústica (2h)

Eines fotòniques de teràpia (làser):
Efectes tèrmics (fotocoagulació retiniana per tractament de retinopatia diabètica, desprendiment de retina, tumors,...) (2h)
Fotoablació (cirurgia refractiva làser PRK, LASIK, epi-LASIK, LASEK,...) (2h)
Efectes mecànics: plasma i fotodisrupció (capsulotomia posterior, facoemulsificació làser, flap cornial làser, ...) (2h)
Efectes químics (teràpia fotodinàmica) (2h)

Dedicació: 35h
Grup mitjà/Pràctiques: 15h
Aprenentatge autònom: 20h

ACTIVITATS

APLICACIONS I RECERCA EN ELS CAMPS DE L?ENGINYERIA ÒPTICA I LA BIOFOTÒNICA

Descripció:
Activitats de laboratori i visites guiades a centres de recerca on es veuran aplicacions relacionades amb les àrees següents:
metrologia òptica, òptica visual, espectroscòpia, tecnologia del color i ciència d?imatge espectral
Els estudiants tindran l'oportunitat de fer mesures utilitzant dispositius experimentals i instrumentació comercial.

Dedicació: 6h
Grup petit/Laboratori: 6h

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

- Entregues de qüestions i problemes (40%)
- Examen escrit (50%)
- Pràctiques (10%)

Addenda: Si hi ha nous confinements i les pràctiques no es poden fer, l'avaluació serà la següent:
- Entregues de qüestions i problemes (60%)
- Examen escrit (40%)
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