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Competències de la titulació a les quals contribueix l'assignatura
Transversals:
CT4. 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.
CT3. TREBALL EN EQUIP: Ser capaç de treballar com a membre d'un equip interdisciplinari, ja sigui com un membre
més o duent a terme tasques de direcció, amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i
sentit de la responsabilitat, tot assumint compromisos considerant els recursos disponibles.

Objectius d'aprenentatge de l'assignatura
Ampliar / Completar la formació dels estudiants pel que fa a fer adaptacions de lents de contacte en casos complicats.
Millorar la competència dels estudiants per a resoldre casos complicats mitjançant lents de contacte.

Hores totals de dedicació de l'estudiantat
Dedicació total: 24h

Hores grup mitjà:

8h 06m

33.75%

Hores grup petit:

15h 54m

66.25%
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Continguts

Adaptació de lents de contacte en còrnies
irregulars: ectàsies i cirurgia refractiva.

Dedicació: 28h
Grup petit/Laboratori: 7h
Aprenentatge autònom: 21h

Descripció:
contingut català

Contactologia Pediàtrica

Dedicació: 12h
Grup petit/Laboratori: 3h
Aprenentatge autònom: 9h

Descripció:
contingut català

Ús continuat de lents de contacte

Dedicació: 9h
Grup petit/Laboratori: 3h
Aprenentatge autònom: 6h

Descripció:
contingut català

Aplicación de les noves tecnologias de segment
anterior a l'adaptació i seguiment de lentes de
contacte.

Dedicació: 4h
Grup petit/Laboratori: 1h
Aprenentatge autònom: 3h

Descripció:
contingut català
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