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1. Objectius d'aprenentatge de l'assignatura 
� Coneixement dels aspectes evolutius i de desenvolupament de l’alumne amb alteracions visuals. 
� Planificar el procés d’acció educativa a portar a terme en els subjectes amb discapacitat visual a 
l’escola 
 
2. Blocs temàtics i organització dels continguts 
1. Diversitat i necessitats educatives especials. 
2. La visió: bases neurofisiològiques. 
3. Característiques evolutives de l’alumne amb alteració visual: 
 3.1. Desenvolupament perceptiu. 
 3.2.. Desenvolupament cognitiu i del llenguatge 
 3.3. Desenvolupament motriu. 
3.4. Desenvolupament emocional. 
4. Diagnòstic i avaluació de l’alumne amb alteracions visuals. 
5. La inclusió de l’alumne amb dèficit visual a l’escola. 
 5.1. L’educació de l’alumne amb alteracions visuals. 
 5.3. Els primers aprenentatges. L’aprenentatge de la lectoescriptura. 
 5.4. L’aprenentatge de les matèries instrumentals. 
5.5. Estrategies metotodològiques: organització de l’espai i temps. 
 5.6. Materials específics adaptats pels aprenentatges escolars. 
 5.7. Paper dels recursos en el procés educatiu del discapacitat visual.  
 
3. Avaluació 
Constarà dels següents aspectes: 
1. Participació activa en els grups de treball. 
2. Una avaluació de la matèria explicada. 
   
4. Fonts d'informació bàsica 
L'estudiant tindrà un dossiers de lectures: diversificació curricular i discapacitat visual.  
A més, aquesta assignatura funciona amb el recurs del Campus Virtual. En aquest espai els estudiants 
trobaran materials ( fitxes de lectura, guions de treball, presentació de casos pràctics,...) que els ajudaran a 
confeccionar els treballs en grup i els treballs individuals,…) 
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