Annex 5

TFG/Fitxa competències
de la matèria del TFG

MATÈRIA: TREBALL DE FI DE GRAU (VERIFICA)

Competències a les que contribueix la matèria

Objectius

Coneixement i aplicació
pràctica dels principis i
metodologies de l’Òptica i
de l’Optometria així com
l’adquisició de les
destreses i les
competències descrites
en els objectius generals
del títol.
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•

•

•
•
•
•
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Planificar i executar projectes de recerca que contribueixin a la
producció de coneixements en l'àmbit d'Optometria, transmetent el
saber científic pels mitjans habituals.
Demostrar que comprèn l'estructura general de la disciplina
Optometria i la seva connexió amb disciplines específiques i altres
complementàries.
Demostrar i implementar mètodes d'anàlisi crítica,
desenvolupament de teories i la seva aplicació al camp disciplinar
de l'Optometria.
Demostrar que posseeix coneixements, habilitats i destreses en
l'atenció sanitària del pacient.
Demostrar capacitat per actuar com a agent d'atenció primària
visual.
Demostrar capacitat per participar de manera efectiva en grups de
treball multidisciplinaris en projectes relacionats amb l'Optometria.
Integrar els coneixements adquirits.
Gestionar adequadament la informació en l'àmbit acadèmic i
professional.

Continguts de la matèria: Observacions
1. Elecció dels casos, tema o problemes.
2. Identificació dels coneixements necessaris per al desenvolupament del projecte
3. Recerca i selecció d'informació
4. Desenvolupament del projecte
5. Redacció de la memòria
6. Defensa / presentació del projecte.
Una part del TFG haurà de ser redactat i defensat en anglès.

Activitats formatives amb el
seu contingut en ECTS, la seva
metodologia d'ensenyament i
aprenentatge, i la seva relació
amb les competències que ha
d'adquirir l'estudiant.

Avaluació

Treball autònom autoritzat
(23ECTS).
• Tutories (1ECTS).
• Preparació de l’exposició i
defensa de treballs o memòria.
• Competències:
Desenvolupament de totes les
competències transversals i
integració de les competències
específiques necessàries per al
desenvolupament del projecte
depenent del tema escollit per
l’estudiant.

Realització, exposició i
defensa del projecte.
• Informe del director.
• Competències: Avaluació
de totes les competències
transversals i avaluació
de la integració de les
competències
específiques necessàries
per al desenvolupament
del projecte depenent del
tema escollit per
l'estudiant.
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