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Descripció general de l’assignatura
Aquesta assignatura es centra en el nostre sistema educatiu, els currículums vigents, la manera com els
centres els adapten a la seva pròpia realitat i com poden donar resposta a la diversitat de l’alumnat.
Posarem especial atenció en l’alumnat que presenta dificultats d’aprenentatge relacionades amb l’audició i
el llenguatge oral i escrit, i en les condicions que cal promoure per tal que estigui ben atès.

Competències
CB2 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma
professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa
d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.
CB3 - Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la
seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social,
científica o ètica
T6 - Fer servir diferents formes de comunicació, tant orals com escrites o audiovisuals, en la llengua
pròpia i en llengües estrangeres, amb un alt grau de correcció en l'ús, la forma i el contingut.
Específiques
E1 - Dissenyar, implementar i avaluar accions de prevenció dels trastorns de la comunicació i el
llenguatge.
E4 - Dominar la terminologia que permeti interactuar eficaçment amb altres professionals.
E5 - Dissenyar i dur a terme els tractaments logopèdics, tant individuals com col·lectius, establint
objectius i etapes, amb els mètodes, tècniques i recursos més eficaços i adequats, i atenent a les
diferents etapes evolutives de l'ésser humà.
E7 - Assessorar a famílies i l'entorn social dels usuaris, afavorint la seva participació i col·laboració en el
tractament logopèdic.
E12 - Conèixer, dissenyar i aplicar programes preventius relacionats amb la logopèdia, i fomentar les
habilitats comunicatives en la població.
E15 - Conèixer els trastorns de la comunicació, el llenguatge, la parla, l'audició, la veu i les funcions orals
no verbals.
E16 - Conèixer i valorar de forma crítica les tècniques i els instruments d'avaluació i diagnòstic en
Logopèdia, així com els procediments de la intervenció logopèdica.
E17 - Ser capaç d'establir una comunicació clara i eficient amb el pacient, els seus familiars i amb la resta
de professionals que intervenen en la seva atenció adaptant-se a les característiques sociolingüístiques i
culturals de l'interlocutor.

Resultats d’aprenentatge
1.

Explica l'equip docent i la família el tractament logopèdic per tal d'orientar-los i implicar-los en el
desenvolupament de l'escolar.
1.1. Coneix les característiques de l’assessorament que els professionals de la logopèdia poden
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aportar a l’entorn escolar i analitza les variables d’una situació.
1.2. Coneix el contingut de la normativa que estableix l’ordenació dels ensenyaments obligatoris i el
currículum de les diverses etapes, en especial les orientacions metodològiques i per a
l’avaluació en l’àmbit lingüístic que figuren al currículum.
2.

Dissenya i porta a terme adaptacions gràfiques i lingüístiques com a suport a la comunicació en els
escolars amb necessitats educatives especials.
2.1. Coneix estratègies instructives d’interacció verbal, les característiques de l’alumnat per al qual
són més indicades i les aplica a casos concrets.
2.2. Planteja objectius i orientacions per a la intervenció amb l’alumnat amb un trastorn de l’espectre
autista.
2.3. Avalua l’alumnat amb trastorns específics d’aprenentatge i planteja objectius i orientacions per a
la seva adequada atenció.
2.4. Coneix algunes estructures i tècniques de l’aprenentatge cooperatiu i les aplica al disseny
d’activitats d’ensenyament i aprenentatge del llenguatge.

3.

Selecciona i aplica els diferents codis no orals com a recurs al desenvolupament del llenguatge en
pacients amb dificultats amb el desenvolupament del llenguatge oral.

4.

Identifica les necessitats educatives especials relacionades amb les dificultats lingüístiques per dur a
terme l'adaptació curricular adequada a cada cas individual.
4.1. Coneix la normativa relativa als programes individualitzats i les seves característiques
4.2. Coneix els diversos tipus d’adequacions curriculars i decidir les que es poden aplicar a un alumne
en concret.
4.3. Coneix els principis del Disseny Universal per a l’aprenentatge i les pautes que se’n deriven i són
aplicables a l’alumnat amb dèficit auditiu i trastorns i dificultats de llenguatge.
4.4. Planteja elements dels àmbits de la comunicació i el llenguatge susceptibles de ser inclosos en
el pla individualitzat d’un alumne.

5.

Recopila i interpreta dades i informacions sobre les que fonamentar les seves conclusions incloent-hi,
quan calgui i pertinent, les reflexions sobre assumptes d'índole social, científica o ètica en l'àmbit de
la logopèdia.
5.1. Recull i analitza dades i informacions relatives a l’entorn escolar d’un alumne i planteja
orientacions aplicables en aquest àmbit.

Blocs didàctics
BLOC 1. El context educatiu. el currículum i l’atenció a la diversitat. 1. Logopèdia i escola. 2. El currículum
en l’educació obligatòria. 3. Competències, continguts clau, orientacions metodològiques i d’avaluació en
l’àmbit lingüístic. 3. Atenció a la diversitat i inclusió educativa. 4. Aprenentatge cooperatiu. 5. Disseny
Universal d’Aprenentatge (DUA).
BLOC 2. Adaptacions curriculars i atenció a l’alumnat. 1. Ensenyament i aprenentatge des d’una
perspectiva constructivista. 2. Les adequacions curriculars. 3. Atenció a l’alumnat amb dèficits de
llenguatge i/o parla: estratègies instructives d’interacció verbal. 4. Atenció a l’alumnat amb TEA i dèficits
en la comunicació. 5. Atenció a l’alumnat amb trastorns específics d’aprenentatge. 6, Programes
individualitzats.

Activitats Formatives
Exposició magistral professor
Visualització de vídeos i conferències
Confecció d’esquemes, presentacions gràfiques, mapes conceptuals i pòsters
Debats, col·loquis, converses o grups de discussió
Construcció/elaboració de materials o productes
Treballs d'ampliació i síntesi
Estudi de cas, supòsits pràctics i casos clínics
Exposicions orals
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Lectura i comprensió de textos i elaboració d'informes o resums
Exàmens i proves
Discussions i comentaris de documents (audiovisuals, escrits, orals…)
Correcció/revisió d'exercicis i seguiment
Realització d'activitats o exercicis d'aplicació

Instruments d’avaluació

%

Recupera

%Total

Observació de la participació

10%

No

5-10

Seguiment del treball realitzat

20%

No

5-20

Proves específiques d’avaluació: exàmens

40%

Sí

30-40

Realització de Treballs o projectes requerits

30%

No

20-50

ble
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