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Descripció general de l’assignatura
L’objectiu de l’assignatura és capacitar als estudiants en la comprensió de la lògica de la recerca i dels
elements bàsics que constitueixen la validesa d’una investigació. S’aprofundeix en els coneixements
sobre recerca introduïts a l’assignatura obligatòria de primer curs ara orientats específicament en l’àmbit
de la investigació en logopèdia. Aquesta assignatura proporciona les bases indispensables per poder dur a
terme el Treball de Fi de Grau del Grau de Logopèdia.

Competències
G2 - Atendre les necessitats de salut de la població i als reptes del propi col·lectiu professional mitjançant
actituds innovadores i dinàmiques.
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.
CB4 - Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant
especialitzat com no especialitzat.
CB5 - Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per
emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
T3 - Interactuar en contextos globals i internacionals per identificar necessitats i noves realitats que
permetin transferir el coneixement cap a àmbits de desenvolupament professional actuals o emergents,
amb capacitat d'adaptació i d'autodirecció en els processos professionals i d'investigació.
T5 - Exercir la ciutadania activa i la responsabilitat individual amb compromís amb els valors democràtics,
de sostenibilitat i de disseny universal a partir de pràctiques basades en l'aprenentatge, servei i en la
inclusió social.
E9 - Comprendre els fonaments científics que sustenten la logopèdia i la seva evolució, valorant de
manera crítica la terminologia, assajos clínics i metodologia pròpies de la recerca relacionada amb la
logopèdia.
E13 - Ser capaç de desenvolupar habilitats com: regular el seu propi aprenentatge, resoldre problemes,
raonar críticament i adaptar-se a situacions noves.
E20 - Manejar les tecnologies de la comunicació i la informació.

Resultats d’aprenentatge
1. Identifica correctament els components fonamentals que intervenen i participen en el procés
d'investigació científica.
2. Reflexiona i valora les característiques, avantatges i limitacions de la metodologia científica en l'àmbit
de la Logopèdia.
3. Revisa entre investigacions aplicades que utilitzen diferents mètodes i tècniques d'investigació aquelles

Fundació Universitària del Bages

Mireia Torralba

que aporten evidències científiques en Logopèdia.
4. Utilitza models i tècniques propis del mètode científic per a la recerca d'evidències en Logopèdia.
5. Aplica procediments propis de la investigació científica en el desenvolupament de l'activitat formativa i
professional.
6. Mostra actituds de respecte cap a la diversitat lingüística, social i cultural.
7. 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.
8. Comunicar a tot tipus d'audiències (especialitzades o no) de manera clara i precisa coneixements,
metodologia, idees, problemes i solucions en l'àmbit de la logopèdia.
9. Identifica les seves pròpies necessitats formatives en el seu camp d'estudi i entorn laboral o
professional i organitza el seu propi aprenentatge amb un alt grau d'autonomia en tot tipus de contextos
(estructurats o no).

Continguts
1.
La recerca en logopèdia
1.1 Àmbits específics de recerca en logopèdia
1.2 La pràctica basada en l’evidència en logopèdia
2.
La documentació científica
2.1 Cerca bibliogràfica (fonts, bases de dades, internet)
2.2 Citacions i referències bibliogràfiques normalitzades
3. Estructura, redacció i presentació de l’informe científic
4. Mètodes, dissenys i tècniques d’investigació en logopèdia
4.1 Tipus d’estudis
4.2 Tècniques
4.3 L’observació
4.4 Les entrevistes
4.5 Els qüestionaris

Activitats formatives
Exposició magistral professor
Visualització de vídeos i conferències
Simulacres, jocs, dinàmiques, role play, dramatitzacions
Confecció esquemes, presentacions gràfiques, mapes conceptuals, pòsters
Debats, col·loquis, converses o grups de discussió
Treballs d'ampliació i síntesi
Estudi de cas, supòsit pràctic, casos clínics
Exposicions orals i defenses de projectes
Lectura i comprensió de textos i elaboració d'informes o resums
Exàmens i proves
Discussions i comentaris de documents (audiovisuals, escrits, orals…)
Anàlisi i contrastació de dades o processos
Recerca d'informació bibliogràfica, investigació documental
Preparació individual de proves. Estudi personal de contingut
Correcció/revisió d'exercicis i seguiment
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Realització d'activitats o exercicis d'aplicació
Instruments d’avaluació
Observació de la participació

%

Recuperable

%Total

Participación

no

5

no

45

Examen 30%

R

30

Propuesta de

R

20

activa en el aula
Seguiment del treball realitzat
Proves específiques d’avaluació: exàmens
Realització de Treballs o projectes requerits

tema 10%
análisis
El màxim pes recuperable és d’un 50% del total de la nota.
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