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Curs 2020/2021
FAMÍLIA PROFESSIONAL

CICLE FORMATIU i CURS

Sanitat

Cures d’auxiliar d’infermeria matí/ tarda

CRÈDIT
9 TÈCNIQUES D’AJUDA ODONTOLÒGICA I ESTOMATOLÒGICA
PROFESSOR
ESTHER RAMOS I IRENE RAMÍREZ
CRÈDIT

DURADA

9 TÈCNIQUES D’AJUDA ODONTOLÒGICA I ESTOMATOLÒGICA

99

DATA INICI DATA FINAL
14/09/2020

14/05/2021

Continguts per unitats didàctiques:
UD1: Anatomia regional de cap i coll i cavitat bucal. Estructura dentària. Nomenclatura i
registres: odontograma i periodontograma. NA1. Estructures anatòmiques del cap i coll.
NA2. Cavitat bucal: estructures, límits. NA3. Dents i periodonci. Histologia, morfologia i tipus
dentaris. Denticions temporal i permanent. Estructures del periodonci. NA4. Nomenclatura
dentària (FDI). Registres dentals: odontograma i periodontograma.
UD2: Patologia Bucodental i Prevenció. NA1. Principals patologies i/o afectacions de la
cavitat oral i dents. Càries. Malaltia Periodontal. Bruxisme. Alteracions dentàries.
Traumatismes. Càncer Oral. Manifestacions orals de malalties sistèmiques. Alteracions
associades a malalties i/o tractaments mèdics. NA2. Prevenció de la càries i malaltia
periodontal. NA3. Profilaxi davant malalties infeccioses.
UD3. Diagnòstic per imatge en odontologia. Identificació dels aspectes bàsics dels RX.
Tècniques radiològiques intraorals i extraorals. Mesures de protecció radiològica. Altres
tècniques de diagnòstic per imatge: RM, TAC.
UD4: La clínica dental i els professionals de salut bucodental. NA1. Professionals de la
salut bucodental: formació i tasques a la consulta dental. Rol del TCAI. NA2. Història Clínica
Dental. Secret professional i protecció de dades. Consentiment informat. NA3. Organització de
la consulta dental. La butaca dental. Neteja, desinfecció i esterilització d’instrumental. NA4.
Ergonomia a la consulta dental.
UD4: Farmacologia i control del dolor en odontologia. Medicaments emprats habitualment
en odontologia: tipus, accions, indicacions i vies d’administració.
UD5: Instruments i materials emprats en odontologia, agrupats per procediments. NA1.
Intervencions bàsiques. NA2. Intervencions complexes o específiques.
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CONVOCATÒRIA ODINÀRIA:
Conceptes 50%: proves escrites. Superació amb un 5 de totes les proves.
Procediments 30%: treballs, fitxes d’activitats realitzades, tallers pràctics. Superació amb un 5 de
totes les proves.
Actituds 20%: comportament i assistència.
Es tindrà en compte el saber estar de l'alumne, iniciativa, autonomia, organització del
treball, relacions interpersonals, resolució de problemes, responsabilitat en el treball i treball en
equip.

●
●

Les faltes d’assistència, repercutiran en la qualificació d’aquest apartat.

L’assistència regular al crèdit és condició indispensable per a l’avaluació continuada en
convocatòria ordinària. Es pot perdre el dret d’avaluació continuada en el cas que les faltes
d’assistència, justificades o injustificades, superin el 20% de la UD o matèria.
Es compatibilitzaran ambdós tipus de faltes (justificades i injustificades), tenint en compte les
hores programades de la UD o matèria, just fins al dia previ al de l’examen o en tot cas de
cadascun dels parcials que hi hagi dins d’un mateix trimestre. Això dóna opció a que un alumne
pugui dins d’una avaluació , perdre la convocatòria ordinària d’una sola part dels continguts i no
de tots ells. La part que no es pugui avaluar, passa directament a la convocatòria extraordinària.

**Per fer la nota mitja cal superar els tres apartats, per tant, no es pot fer mitja quan un apartat
estigui suspès.
AVALUACIÓ D'ASPECTES NO SUPERATS (RECUPERACIÓ)
Les recuperacions es realitzaran a final de curs, abans de la convocatòria extraordinària. Com a
nota màxima de la part que es recupera, es posarà un cinc.
Conceptes 50%: proves escrites, per superar aquesta part caldrà treure com a mínim un 5.
Procediments 30%: treballs, fitxes d’activitats realitzades, tallers pràctics. Superació amb un 5 de
totes les proves.
Actituds 20%: comportament i assistència.

**Per fer la nota mitja cal superar els tres apartats, per tant, no es pot fer mitja quan un apartat
estigui suspès.
CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRA:
Conceptes 60%: prova escrita.(Per superar la prova es necessita com a mínim un 5).
Procediments 40%: caldrà que presenti la matèria pendent que el professorat del crèdit indiqui.
Haurà de superar les proves pràctiques de la matèria, per tal d’aprovar el crèdit .(Per superar la
prova es necessita com a mínim un 5).

ALTRES INDICACIONS D’INTERÈS PER L’ALUMNE

L’eina bàsica de treball i comunicació amb els alumnes, serà a través de la plataforma
●
Moodle / correu electrònic.
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Material necessari per a realitzar el crèdit:
●
- Llibre de text: Tècniques d’Ajuda Odontològica i Estomatològica. Ed.Macmillan.
- Guants d’un sol ús.
- Bata.
- Fulls de protocols.
●

Recursos a la xarxa:

Vocabulari d’Odontologia Bilingüe (Facultat d’Odontologia de la Universitat de
Barcelona) http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/6901/7/odontologia.pdf
Versió digital llibre de text disponible a:
http://ioc.xtec.cat/materials/FP/Materials/1601_CAI/CAI_1601_C09/web/html/media/c9.pdf
TERMCAT - Centre de Terminologia de la Llengua Catalana – Àrea: Ciències de la
Salut. Consultable a: http://www.termcat.cat/ca/Cercaterm/

INFORMACIÓ RELLEVANT PER AL CURS 2020-2021
Davant una possible situació extraordinària generada aquest curs per la COVID-19,
seguirem la normativa vigent del moment.
Si les classes es veuen afectades per la COVID 19, i no es poden dur a terme en
normalitat, es faran els seguiments mitjançant plataformes com el google classroom,
moodle, o el mitjà que sigui efectiu/adequat en cada moment.
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