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01 OBJECTIU 
 

 

Per abordar aquest curs, l’òptic optometrista ha d’estar familiaritzat amb les 
característiques generals de la visió binocular i les seves formes d'avaluació. Encara que 
en les anotacions què es facilitaran, apareixerà tota la informació sobre els coneixements 
teòrics i pràctics necessaris per a entendre el raonament utilitzat en els casos clínics i 
aprendre els conceptes més avançats. 

Aquest curs pretén abordar les situacions en la pràctica clínica diària on el pacient 
presenti queixa de diplopia, per a poder diagnosticar el tipus d'estrabisme que causa la 
diplopia, saber com aquesta diplopia pot afectar a la visió cadascun d'ells i poder 
seleccionar la millor ajuda optomètrica, segons el cas, des d'un punt de vista molt integral 
considerant al pacient íntegrament. 

• Realitzarà un estudi de les tècniques i les proves necessàries en l'examen visual 
del pacient amb diplopia per estrabisme adquirit per a arribar al diagnòstic de la 
mena d'estrabisme i conèixer les seves característiques clíniques. 

• Aprendrà a interpretar les dades obtingudes en l'examen visual del pacient amb 
estrabisme adquirit per a arribar al diagnòstic més precís, ja sigui un estrabisme 
per descompensació d'una fòria, estrabisme per parèsia d'algun parell cranial o 
restricció d'algun múscul extraocular. 

• Coneixerà quines altres àrees visuals avaluar en els casos de pacients amb dany 
cerebral i com aquestes afecten la funcionalitat dels pacients. 

• Aprendrà el maneig cada cas des d'un punt de vista integral per a solucionar tots 
els problemes dels pacients amb dany cerebral. 

• Estudiarà i abordarà la prescripció de prismes en casos de diplopia per estrabisme 
adquirit. 

• Coneixerà els casos en els quals la teràpia visual pot ajudar en casos de diplopia 
per estrabisme adquirit i saber quins exercicis i tipus de teràpia visual realitzar. 

02 METODOLOGIA 
 

Teoria (part prèvia introductiva) – 12 dies disponible 

Apunts i examen previ obligatori disponibles a la plataforma a partir del 25/10/2021 

- Apunts per l’autoestudi. 
- Examen previ obligatori: data límit d’entrega 5/11/2021. 

Sessions en diferit (vídeos) – 28 dies disponible - Veure programa del curs 

Visualització del contingut del curs en 13 vídeos de casos clínics 
Seminari en directe amb la docent: resolució de dubtes i casos:  
dissabte 20 novembre de 2021 de 17 h a 18:30 h (1,5 h de duració) 
 

Avaluació final i enquesta de satisfacció disponible del 21 de novembre al 5 de desembre 
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03 PROGRAMA 
 

PROGRAMA 

Del 25 d’octubre al 5 de 
novembre 

(disponible 12 dies) 

PART NO PRESENCIAL  
disponible a partir de dilluns 25 d’octubre Duració 

Apunts i examen 
previ 

Difusió d'apunts per l'auto-estudi de 
l'alumne 

Treball 
autònom Difusió de l'examen previ obligatori 

Data límit entrega examen previ 5 de 
novembre 

Del 8 de novembre al 5 de 
desembre 

(disponible 28 dies) 

PROGRAMA SESIONS EN DIFERIT - 13 Sessions  
Disponible a partir de dilluns 8 de novembre Duració 

Vídeo 1 Cas clínic JAL     (part 1)	 17’ 

Vídeo 2 Cas clínic JAL     (part 2)	 19’  
Vídeo 3 Cas clínic JAL     (part 3) 13’ 

Vídeo 4 Cas clínic JAL     (part 4) 15’ 

Vídeo 5 Cas clínic JAL     (part 5) 17’ 

Vídeo 6 Cas clínic JAL     (part 5)  
Continuació 19’ 

Vídeo 7 Cas clínic JAL     (part 6) 21’ 
Vídeo 8 Cas clínic DLB     (part 1) 17’ 

Vídeo 9 Cas clínic DLB     (part 2) 12’ 

Vídeo 10 Cas clínic DLB     (part 3) 16’ 

Vídeo 11 Cas clínic EFB 14’ 
Vídeo 12 Cas clínic JMR 17’ 

Vídeo 13 Cas clínic CVC	 12’ 

TUTORIA 
Dissabte 20 de novembre 

17h-18,30h 

Sessió casos en 
Streaming 

Anàlisi de casos i resolució de dubtes i 
casos. Diagnòstics segons el resultat de 

proves	
1,5h 

Del 21 de novembre al 5 de 
desembre  

(disponible 15 dies) 

TUTORIA en diferit 
Disponible en diferit a partir de dilluns 21 de 

novembre 
Duració 

Contacte amb la 
docent 

Resolució de dubtes i qüestions del curs 
a través e-mail 

Treball 
autònom 

Examen final i 
enquesta de 
satisfacció 

Realització de l'examen d'avaluació 
final i l'enquesta de satisfacció 
Data límit entrega 'examen final 5 de 
desembre 

Treball 
autònom 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

04 INSCRIPCIÓ 
 

 

Data límit: 22 d’octubre 

Preu: Col·legiats al COOOC - 40 euros (bonificació del 50%) 
Òptics optometristes d’altres col·legis  - 80 euros  

Formalitzar inscripció 

Pagament mitjançant l’aplicatiu de compres del web del COOOC 


