Curso

de Especialización
en Ortopedia
para
Licenciados en Farmacia.

Código: 654
Núm. de créditos: 26.0
Duración curso: 1
Data inicio: 24/01/2022

Graduados

e/ou

Curso de Especialización 2021-2022
Edición: 22
Mínimo alumnos: 28
Máximo alumnos: 35
Data finalización: 30/06/2022
Aprobación: 28/05/2021

Prezo Euros: 2.600,00
Núm. prazos de pago fraccionado: 2
Inicio preinscripción: 04/10/2021
Fin preinscripción: 29/10/2021
Inicio Matrícula: 15/11/2021
Fin Matrícula: 26/11/2021

Departamento / Centro Organizador: Facultade de Farmacia

Directora: Matilde Casas Parada

Calendario de pagamento fraccionado
Prazo
1
2

Importe
1.820,00 €
780,00 €

Data
15/11/2021 - 26/11/2021
07/02/2022 – 11/02/2022

Información: Matilde Casas Parada. Tfno: 881815255, 881814097.

e-mail: matilde.casas@usc.es

Requisitos de acceso: Graduado/a ou Licenciado/a en Farmacia. Alumnos/as do Grao que tendo
pendente únicamente a realización das Prácticas Tuteladas e do Traballo Fin de Grao, obteñan o Grao en
Farmacia con anterioridade á finalización do Curso.

Preinscrición:
Realización en: Despacho Profra. Casas Parada no Decanato da Facultade de Farmacia
documentación por e-mail a: matilde.casas@usc.es

ou envíando a

Documentación:
Impreso da solicitude de admision: formulario P10
Fotocopia do título ou do depósito do mesmo. Se é o caso xustificante da matrícula nas Prácticas Tuteladas e no
TFG
Fotocopia do DNI.

Sistema de selección: Expediente académico do Grao ou da Licenciatura en Farmacia. Formación
posgraduada relacionada coa Ortopedia e a Farmacia desde 2011. Experiencia profesional relacionada
coa ortopedia. Reservaránse o 40% das prazas para graduados ou licenciados en paro cunha antigüidade
de polo menos 6 meses, agás para os graduados en xuño ou xullo de 2021 que poderá ser inferior.

Obxectivos do curso:
Obxectivos: Preténdese que o Licenciado e o Graduado en Farmacia amplie os seus coñecementos
anatómicos, fisiolóxicos, galénicos e de lexislación sanitaria e de produtos sanitarios que xa posúen coa
finalidade de adquirir os coñecementos, habilidades e destrezas que lle capaciten para poder descifrar
correctamente unha prescrición médica ortopédica, buscando, deseñando, creando e axustando ditas
prescricións dunha maneira individualizada ao paciente.
Metodoloxía: Impartiranse clases expositivas por parte de especialistas en cada unha das materias e
completaranse coa realización de prácticas dirixidas fundamentalmente por técnicos ortoprotésicos. As
clases prácticas, se o tema o requíre e é posible economicamente, impartiránse en grupos reducidos con
dous profesores. Si a situación epidemiolóxica o permite, realizaráse algunha visita o taller de Ortopedia do
CHUS.

Procedemento de Avaliación: Asistencia con control de sinaturas. Exames.
Calendario: Luns a venres de 10h a 14h e de 16h a 20h. O curso impartiráse entre os meses de xaneiro
e maio de 2022 a razón dunha semana por mes. No mes de xuño de 2022 impartiráse unha semana e
media de curso, en horario intensivo de mañá e tarde. Algunhas das clases expositivas serán
impartidas telemáticamente.

Fechas previstas:
24-28 de xaneiro 2022

7-11 febreiro 2022

7-11 marzo 2022

18-22 abril 2022

9-13 maio 2022

13-17 y 20-22 xuño 2020

Pavillón Estudiantil

Vicerreitorado de Terceiro Ciclo e Extensión Docente

Campus Universitario Sur
15782 Santiago de

Servizo de Xestión Académica

Compostela

Sección de Posgrao, Terceiro Ciclo e Formación Continua

Tel: 981 563100

Solicitude de admisión en cursos de Posgrao e de Formación Continua
1. DATOS PERSOAIS
Primeiro apelido:

Segundo apelido:

Nome:

Domicilio para efectos de notificación:

Localidade:

Provincia:

Código Postal:

Teléfono:

E-Mail:

País de nacemento:

Data nacemento:

NIF / Núm. Pasaporte

País:

Nacionalidade:

No caso de que o curso oferte bolsas ou reduccións no prezo da matrícula para os alumnos, indicar se desexa ser
considerado para a súa concesión:

2. DATOS ACADÉMICOS
Titulación que posúe:

Universidade ou institución na que se obtivo

Data da titulación:

País no que se obtivo a titulación(1):

(1)

:No caso de que a titulación fose obtida fóra de España debe acompañarse certificación académica dos estudios cursados así como copia do título obtido.
De se-lo caso, ambos documentos deben estar traducidos e legalizados

3. SOLICITA A SÚA ADMISIÓN EN
Máster
Especialización
Formación Continua
Curso de Especialización en Ortopedia para Graduados e/ou Licenciados en Farmacia

Tipo de curso no que solicita admisión:
Código do 654
Título
curso:
Departamento ou centro que o
organiza:
D/Dª:

Facultade de Farmacia

Matilde Casas Parada

(Director ou directora do curso )

Departamento / Centro:
Enderezo:

Santiago de Compostela a

Química Física. Facultade de Farmacia
Campus Vida, 15782 Santiago de Compostela

de decembro de 2012
Asinado:……………………………………………………………………………….

NOTAS:

Modelo P10

1. As solicitudes de admisión deben ir dirixidas ó director ou directora do curso, e presentarase na Secretaría do

Departamento ou Centro Universitario que o organice
2. Para facilita-la selección de alumnos, así como a asignación de bolsas de se-lo caso, débese acompañar
curriculum vitae do interesado, de acordo coas normas específicas de cada curso

