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PROGRAMA DE LLIÇONS TEÒRIQUES 

1. Concepte i classificació dels teixits. Teixit Epitelial. Epitelis de revestiment. Citologia dels 
epitelis de revestiment. Significació odontològica. 

2. Epitelis glandulars. Glàndules exocrines i endocrines. Citologia dels epitelis glandulars. 
Significació odontològica. 

3. Teixit conjuntiu. Estructura i components. Estudi de la membrana basal. 
4. Classificació i varietats del teixit conjuntiu. Significat odontològic. 
5. Teixit adipós. Teixit melànic. Teixit cartilaginós. Significació odontològica. 
6. Teixit ossi. Estructura. Components. Tipus histològics d'os. 
7. Ossificació. Modelació i remodelació òssia. Significació odontològica. 
8. Sang: cèl·lules sanguínies. Sistema monòcit-macròfag. Significat odontològic. 
9. Teixit muscular. Variants estriades i llises. Significació odontològica. 

10. Teixit nerviós. Neurona i sinapsi. 
11. Glia. Fibra nerviosa. Significació odontològica. 
12. Patró general de la dentició humana, estructura de la dent i periodonto, estudi de 

l'histogènesi general i bucodentària. 
13-14. Odontogénesis coronària i radicular. 



15-16. Esmalt i amelogènesi. 
17. Complex pulpo-dentinari. Estructura de la dentina i de la polpa. 
18. Formació i maduració del complex pulpo-dentinari.Periodonto d'inserció. Components. 

Estudi del cement i la cementogènesi. 
19. Lligament peridentari i os alveolar. 
20. Periodonto de protecció. Components. Estudi del periodonto marginal i la unió epitelial. 
21. Mucosa oral de revestiment. Particularitats del llavi i galta. 
22. Mucosa oral masticatòria: paladar i geniva. 
23. Mucosa oral especialitzada: llengua i sistema gustatiu. 
24. Glàndules salivals majors i menors 

26-27. Estructures de veïnat: dentària (cobertes superficials de la dent), complex tèmporo-
mandibular, cavitats rinosinusals i sistema amigdalar. 

28. Moviments dentaris. 
29. Estructura comparativa de les dents primàries i permanents. Modificacions bucodentals 

relacionades amb l'edat. 
30. Formació, renovació i envelliment dels teixits. Enginyeria tissular. 

 

 

PROGRAMA DE PRÀCTIQUES 
Pràctiques de microscòpia 
Planificades en 7 sessions de 2 hores de duració. En cada sessió s'oferirà una sèrie de preparats 
en els que els alumnes hauran d'analitzar les característiques histològiques d'ells. Prèvia a la 
visualització per part dels alumnes dels diversos preparats, es fa una xicoteta revisió dels 
objectius a aconseguir, utilitzant per a tal fi una videocàmera adaptada a un microscopi i tot això 
connectat a un sistema de circuit tancat de televisió. Es controlarà l'assistència. 

Les pràctiques d'observació microscòpica es realitzaran sempre després de l'explicació dels 
temes teòrics corresponents, i en elles es discutiran també les làmines diagnòstiques del tema. 

1. Teixit epitelial i Teixit conjuntiu. 
2. Cartílag, os i sang. 
3. Teixit muscular, Nerviós central i perifèric. 
4. Odontogènesi i estructura dentària. 
5. Periodonto d'inserció. 
6. Llavi, mucosa oral comuna i especialitzada. 
7. Glàndules salivals i complex tèmporo-mandibular. 

 

Làmines diagnòstiques 
Sèrie d'imatges histològiques relacionades amb el temari, accessibles des de la pàgina web, 
perquè l'alumne les treballe al llarg de l'assignatura. 

 

Seminaris temàtics 
Planificats en 6 sessions. Els estudiants es prepararan un tema proposat pel professorat, 
ajudant-se amb diapositives, que exposaran al professor i a la resta d'alumnes durant 5-8 minuts. 
Els temes són complementaris als exposats en el programa de teoria. Es controlarà l'assistència. 

Blocs temàtics a desenrotllar: 

1. Sistema tegumentari. Significat odontològic. 
2. Sistema nerviós central i perifèric. Significat odontològic. 
3. Aparell circulatori i Sistema hemolinfoide. Significat odontològic. 
4. Aparell respiratori i Sistema endocrí. Significat odontològic. 



5. Aparell digestiu i Sistema genitourinari. Significat odontològic. 
6. Sessió de revisió d’imatges diagnòstiques. 

 

OBJECTIUS 
L'objectiu fonamental és el de formar els estudiants en el coneixement de l'estructura dels teixits 
com a components del cos humà, i especialment els de l'àrea bucodental i els components del 
sistema estomatognàtic, en estat de salut. 

• L'alumne haurà de conéixer i comprendre els conceptes de teixit, òrgans i sistemes, així com 
l'origen, propietats i funcions de les distintes estructures histològiques. 

• Haurà de ser capaç d'utilitzar estos coneixements i de relacionar-los amb els de disciplines 
com ara la Citologia, Biologia, Bioquímica, etc. 

• L'alumne deurà, d'altra banda, perfeccionar la capacitat d'observació, descripció i anàlisi. 
• Adquirir una certa familiarització amb l'instrumental i les tècniques experimentals més 

habituals en els laboratoris d'Histologia. 
• Ser capaç de realitzar descripcions microscòpiques simples que posen de manifest i 

identifiquen els teixits i òrgans estudiats. 
• L'alumne deurà a més adquirir una actitud de curiositat i d'iniciativa, si és possible, en la 

investigació de les cèl·lules, teixits, òrgans i sistemes. 
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AVALUACIÓ 
La qualificació final es determina per mitjà de la valoració conjunta de les activitats i proves 
escrites realitzades en relació amb els continguts teòrics i pràctics. 

 

Avaluació teòrica 
Significarà el 60% de la qualificació final. Es realitzarà per mitjà de prova escrita que versarà 
sobre els continguts del programa teòric i tindrà com a objectiu avaluar l'adquisició de 
coneixements: 

• 4 punts: 40 preguntes tipus test (5 respostes, 1 verdadera/4 falses). 

 Criteris de qualificació: 0,1 punt/pregunta encertada; es restarà 0,025 punts per cada pregunta 
mal contestada. 

• 2 punts: 4 preguntes de redacció, amb extensió de la resposta limitada. 

 Criteris de puntuació: de 0 a 0,5 punts/pregunta 

 

Avaluació pràctica 
Significarà el 40% de la qualificació final. Es realitzarà per mitjà d'avaluacions escrites, 
microscòpiques i avaluació continuada de la participació en les diferents activitats. S'avaluarà 
l'adquisició de les habilitats relacionades amb les competències generals i específiques conforme 
les següents puntuacions màximes: 

• 1,3 punts: reconeixement de 5 estructures histològiques dels preparats estudiats en les 
pràctiques microscòpiques (0,26 punts/estructura), per mitjà d'un examen pràctic obligatori. 

• 1 punt: diagnòstic de 5 làmines fotomicroscòpiques diagnòstiques (0,2 punts/làmina), en 
examen conjunt amb l'avaluació teòrica. 

• 0,5 punts: resolució de 5 preguntes tipus test referents als seminaris temàtics (5 respostes, 1 
verdadera/4 falses), en examen conjunt amb l'avaluació teòrica. 

• 0,5 punts com a màxim: valoració de l'exposició del tema proposat. 
• 0,7 punts com a màxim: avaluació continuada de les activitats pràctiques. Comprén 0,2 

punts (de 0 a 0,2 punts) per l’assistència a les diverses activitats pràctiques (pràctiques 
microscòpiques, seminaris) i 0,5 punts (de 0 a 0,5 punts) per l’elaboració d’una llibreta de 
laboratori. 
 

• S’aprovarà l’assignatura amb una nota igual o superior a 5, sempre que s’obtinguen almenys 
un 3 en la part teòrica i un 2 en la part pràctica. 

• Per a poder obtindre Matrícula d’Honor com a qualificació final de l’assignatura és obligatori 
que l’alumne haja presentat la llibreta de laboratori i que aquesta haja sigut qualificada 
favorablement.. 

 
PÀGINA WEB 
http://www.uv.es/histomed 

 

 

 


