COMPTÈNCIES DEL GRAU EN LOGOPÈDIA
Competències bàsiques
CB1 - Que els estudiants hagin demostrat tenir i comprendre coneixements en una
àrea d’estudi que parteix de la base de l’educació secundària general i que sol trobarse a un nivell, que si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns
aspectes que impliquen coneixements que provenen de l’avantguarda del seu camp
d’estudi
CB2 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o
vocació d’una forma professional i tinguin les competències que solen demostrar-se
mitjançant 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 tinguin inclosa una
reflexió sobre temes rellevants de caire social, científic o ètic
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 les habilitats d’aprenentatge necessàries
per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d’autonomia
Generals
G1 - Demostrar compromís amb la professió i els seus valors amb la millora de la
pràctica, buscant excel·lència en l’atenció de les persones, les famílies i la comunitat.
G2 – Utilitzar el pensament creatiu per a donar respostes a les necessitats de salut de
la població i als reptes del propi col·lectiu professional.
G3 - Interactuar amb d’altres persones amb empatia, demostrant habilitats en les
relacions interpersonals.
Competències Transversals
T1 - Actuar amb esperit i reflexió crítica davant el coneixement, en totes les seves
dimensions mostrant inquietud intel·lectual, cultural i científica i amb compromís cap al
rigor i la qualitat en l’exigència professional.
T2 - Projectar els valors de l’emprenedoria i la innovació en l’exercici de la trajectòria
personal acadèmica i professional, a través del contacte amb diferents realitats de la
pràctica i la motivació envers el desenvolupament professional.
T3 - Interactuar en contextos globals i internacionals, identificant necessitats i noves
realitats que permetin transferir el coneixement cap a àmbits de desenvolupament
professional actuals o emergents, amb capacitat d’adaptació i autodirecció en els
processos tant professionals com de recerca.

T4 - Mostrar habilitats per a l’exercici professional en entorns multidisciplinaris i
complexos, en coordinació amb equips de treball en xarxa ja sigui en entorns
presencials com virtuals, mitjançant l’ús informàtic i informacional de les TIC.
T5 - Exercir la ciutadania activa i la responsabilitat individual amb el compromís en els
valors democràtics, de sostenibilitat i de disseny universal, a partir de pràctiques
basades en l’aprenentatge i servei a la inclusió social.
T6 - Emprar diferents formes de comunicació tant orals com escrites o audiovisuals,
tant amb una llengua pròpia com estrangera, amb correcció den l’ús, la forma i el
contingut.
T7 - Esdevenir l’actor principal del propi procés formatiu orientat cap a la millora
personal i professional i, per adquirir una formació integral que permeti aprendre i
conviure en un context de diversitat lingüística i amb realitats socials, culturals i
econòmiques molt diverses.
Competències específiques
E1 - Dissenyar, implementar i avaluar accions de prevenció dels trastorns de la
comunicació i el llenguatge.
E2 - Explorar, avaluar, diagnosticar i emetre pronòstic d'evolució dels trastorns de la
comunicació i el llenguatge des d'una òptica multidisciplinària, fonamentada en la
capacitat d'interpretació de la història clínica. Per fer-ho, s'aplicaran els principis basats
en la millor informació possible i en condicions de seguretat clínica.
E3 - Fer servir les tècniques i els instruments d'exploració propis de la professió i
registrar, sintetitzar i interpretar les dades aportades integrant-les en el conjunt de la
informació.
E4 - Dominar la terminologia que permeti interactuar eficaçment amb altres
professionals.
E5 - Dissenyar i portar a terme els tractaments logopèdics, tant individuals com
col·lectius, establint objectius i etapes, amb els mètodes, tècniques i recursos més
eficaços i adequats, tenint en compte les diferents etapes evolutives de l'ésser humà.
E6 - Seleccionar, implementar i facilitar l'aprenentatge de sistemes de comunicació
augmentatius, així com el disseny i l'ús de pròtesis i ajudes tècniques necessàries
adaptats a les condicions físiques, psicològiques i socials dels pacients.
E7 - Assessorar famílies i l'entorn social dels usuaris, per afavorir-ne la participació i la
col·laboració en el tractament logopèdic.
E8 - Ser capaç de treballar en els entorns escolar, assistencial, sanitari, sociosanitari,
així com en equips uniprofessionals i multiprofessionals. Assessorar en l'elaboració i
l'execució de polítiques d'atenció, i l'educació sobre temes relacionats amb la
prevenció i l'assistència logopèdiques.

E9 - Comprendre els fonaments científics que sustenten la logopèdia i la seva
evolució, valorant de forma crítica la terminologia, els assajos clínics i la metodologia
pròpies de la recerca relacionada amb la logopèdia.
E10 - Conèixer els límits de la professió i les seves competències sabent identificar
quan és necessari un tractament interdisciplinari o la derivació a un altre professional.
E11 - Explicar i argumentar el tractament seleccionat.
E12 - Conèixer, dissenyar i aplicar programes preventius relacionats amb la logopèdia,
i fomentar les habilitats comunicatives en la població.
E13 - Ser capaç de desenvolupar habilitats com: regular el seu propi aprenentatge,
resoldre problemes, raonar críticament i adaptar-se a situacions noves.
E14 - Conèixer i ser capaç d'integrar els fonaments biològics (anatomia i fisiologia),
psicològics (processos i desenvolupament evolutiu), lingüístics i pedagògics de la
intervenció logopèdica en la comunicació, el llenguatge, la parla, l'audició, la veu i les
funcions orals no verbals.
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 la resta de professionals que intervenen en la seva atenció, adaptant-se a
les característiques sociolingüístiques i culturals de l'interlocutor.
E18 - Elaborar i redactar informes d'exploració i diagnòstic, seguiment, finalització i
derivació.
E19 - Presentar una adequada producció de la parla, estructuració del llenguatge i
qualitat de la veu.
E20 - Emprar les tecnologies de la informació i la comunicació.
E21 - Ser capaç de realitzar una gestió clínica centrada en el pacient, en l'economia de
la salut i en l'ús eficient dels recursos sanitaris, així com en la gestió eficaç de la
documentació clínica, parant atenció especialment en la confidencialitat.
E22 - Incorporar els principis ètics i legals de la professió a la pràctica, integrant els
aspectes socials i comunitaris en la presa de decisions.
E23 - Ser capaç d'exercir la professió, respectant l'autonomia del pacient, els seus
determinants genètics, demogràfics, culturals i econòmics, aplicant-hi els principis de
justícia social i comprenent les implicacions ètiques de la salut en un context mundial
en transformació.

