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1. IDENTIFICACIÓ: 
 

Nom de l’assignatura: APLICACIÓ DE NOUS RECURSOS 
TECNOLÒGICS 

Codi: 50032 

Professorat: C. Faixa i L. Augé 

Titulació: Diplomatura de logopèdia 

Tipologia d’assignatura. Optativa 

Crèdits (ECTS): 6 

Període en que s’imparteix: semestral (2n semestre) 

Departament: Medicina 

Idioma en que s’imparteix: Català 

Grup:  

Curs acadèmic: 07/08 

 
2. CONTEXTUALITZACIÓ DE L’ASSIGNATURA: 

 
Per a la rehabilitació logopèdica s’utilitzen diferents tipus de materials, és 
necessari conèixer com ens poden ajudar les noves tecnologies a elaborar 
aquests materials i quins programes informàtics hi ha al mercat que ens 
serveixin per complementar les teràpies logopèdiques. 
 
Un dels requisits importants és conèixer les bases de la rehabilitació 
logopèdica per a cadascuna de les patologies. 
 

 
 

3. OBJECTIUS FORMATIUS DE L’ASSIGNATURA: 
 

1. Conèixer els diferents programes informatitzats que s’utilitzen en la intervenció 
logopèdica amb lesionats cerebrals. 

 
2. Aprendre a elaborar material informatitzat propi per a la intervenció logopèdica. 

 
3. Aprendre a establir i aplicar un programa personalitzat de rehabilitació 

informatitzada per a un pacient. 
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4. COMPETÈNCIES  DE L’ASSIGNATURA: 
 

Relació de les competències específiques: 
coneixements, habilitats (saber i saber fer) 
que s’esperen dels estudiants 

Relació de les competències transversals: 
treball en equip, comunicació, resolució de 
problemes, etc.  

 
 Saber buscar per internet tots aquells  

programes que els puguin ajudar en la 
rehabilitació del pacient. 

 
 Tenir eines per tal de valorar la utilitat 

de cada programa informàtic per a un 
pacient en concret, aplicant paràmetres 
logopèdics i cognitius. 

 
 Saber recollir els resultats obtinguts pel    

pacient en la rehabilitació informatitzada 
i fer-ne la interpretació adequada. 

 
 Saber muntar una sessió informatitzada 

utilitzant diferents tipus de programes. 
 
 Saber trobar diferents recursos 

(imatges, sons, videos,...) a la xarxa que 
els ajudin a elaborar material logopèdic 
propi. 

 
 Tenir habilitats per tal de crear els 

propis programes informàtics adaptats a 
les necessitats del pacient. 

 
 Saber conduir una sessió de 

rehabilitació informatitzada, coneixent 
les característiques que la diferencien 
dels altres tipus de rehabilitació. 

 
 

 
 

 
 És capaç de diferenciar la intervenció 

individual de la intervenció informatitzada i 
com s’ha d’interactuar amb el pacient en 
cada cas. 

 
 Dóna les instruccions justes i correctes al 

pacient per tal que aquest sigui el més 
autònom possible i necessiti al mínim 
l’ajuda del logopeda en l’execució dels 
exercicis informatitzats. 

 
 És capaç de portar un grup de pacients a 

la vegada. 
 
 Té la suficient flexibilitat per tal de canviar 

la sessió programada, si aquesta no 
funciona com era d’esperar. 

  
 Té recursos personals i materials per tal 

d’afrontar els imprevistos que puguin 
sorgir (tant de tipus tècnic com altres) 

  
 Pot contenir al pacient quan aquest es 

descentra de la seva tasca, intentant 
convertir la sessió informatitzada en una 
individual. 

 

 

5. BLOCS TEMÀTICS DE L’ASSIGNATURA: 
 
BLOC TEÒRIC 

1. Bases de la Teràpia Informatitzada: 
• Modalitats d’intervenció: Com i quan és convenient la utilització de la rehabilitació     

informatitzada 
• Funcions estimulables: Quines són les funcions cognitives que es poden estimular 

amb la teràpia informatitzada i tipus d’exercicis. 
• Temporització i Freqüència: Com ha de ser un bon programa d’estimulació 

cognitiva en quant a durada i temps d’execució. 
• Avantatges de la Rehabilitació informatitzada: Avantatges que comporta la 

rehabilitació informatitzada per al logopeda i per al pacient. 

 
 

2



Facultat de Psicologia – Curs 2007/08 
Diplomatura en Logopèdia 

• Inconvenients de la Rehabilitació informatitzada: Inconvenients que comporta la 
rehabilitació informatitzada per al logopeda i per al pacient. 

• Requisits dels programes: Quins elements ha de tenir un programa informatitzat 
perquè sigui útil a la teràpia. 

 
2. Programació i seguiment de la teràpia informatitzada: Passos a seguir per muntar un bon 

programa de rehabilitació informatitzada: 
• Screening 
• Programació d’exercicis 
• Seguiment de resultats 
• Reprogramació 

 
3. Principals programes informatitzats aplicables a la teràpia amb lesionats cerebrals. 

• Exposició dels principals programes que existeixen actualment al mercat i que ens 
poden servir per fer un programa d’intervenció informatitzada. 

 
BLOC PRÀCTIC 
 
4. Elaboració d’una programació informatitzada per a un pacient. 
 

L’alumne haurà d’elaborar una programació per a un pacient en concret, triant els exercicis 
més adients segons les característiques semiològiques d’aquest pacient i fent la 
reprogramació per a cada sessió en funció dels resultats obtinguts. 

 
5. Intervenció . 
 

L’alumne farà les sessions informatitzades que ha preparat per a cada pacient i en recollirà 
els resultats per tal de poder fer la reprogramació per la següent sessió. 

 
6. Anàlisi de la intervenció pràctica. 
 

La tutora farà una anàlisi amb els alumnes de com ha sigut la intervenció pràctica amb els 
pacients. Per aquesta anàlisi s’utilitzarà un full d’autoavaluació que han d’omplir els 
alumnes reflexionant sobre la seva actuació i el visionat del video de la sessió. 

 
7. Elaboració d’exercicis informàtics propis. 
 

L’alumne haurà d’elaborar una sèrie d’exercicis informàtics per al pacient que té assignat, 
utilitzant la plataforma del programa Jclic. 

 
8. Busca de nous exercicis informàtics. 
 

L’alumne haurà de navegar per internet per tal de trobar nous programes que, específics o 
no, puguin servir per a la teràpia informatitzada del seu pacient. 

 
 
6. METODOLOGIES DOCENTS D’ENSENYAMENT – APRENENTATGE 
 

• Classes magistrals per al Bloc teòric mitjantçant suport informàtic: power point i accés a 
diferents pàgines web. 

 
• Per al Bloc pràctic: 

- Pràctiques de rehabilitació informatitzada amb un grup de pacients 
- Pràctiques amb ordinador per l’elaboració dels exercicis informatitzats 
- Pràctiques d’aula per a l’elaboració de la programació informatitzada 
- Taula rodona per a l’anàlisi de l’actuació amb els pacients 
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7. TEMPORALITZACIÓ DEDICACIÓ DOCENT 
Les 2 primeres setmanes seran classes magistrals d’introducció a l’assignatura, en les 
setmanes següents cada alumne seguirà els blocs: 
 

• Elaboració d’exercicis amb el Jclic 
• Busca de programes per internet 
• Teoria 
• Programació del pacient / intervenció 

 
L’última setmana es dedicarà a la presentació dels treballs de cada grup. 

 
  

 Hores dedicació alumne % sobre el total  

Docència aula 30 33 % 

Elaboració d’exercicis –  
Busca programes 

40 45 % 

Programació pacient- 
intervenció 

20 22 % 

Tutories presencials 
(acreditatives) 

  

   
 

 

8. SISTEMA D’AVALUACIÓ DE L’ASSIGNATURA 
Es seguirà un sistema d’avaluació continuada amb un treball final. 

 
Els principals indicadors que es tindran en compte per superar l’assignatura són: 

• Actitud de l’alumne durant les pràctiques amb pacients 
• Planificació a l’hora de programar els exercicis per al pacient 
• Autoavaluació i participació en la taula rodona 

 
Instruments per dur a terme l’avaluació: 
 

• Avaluació qualitativa de l’alumne (segons indicadors)  20 % 
• Treball final en grups de 3 persones, amb els següents continguts: 

- Busca i valoració de 10 exercicis d’internet   40 % 
- Elaboració i valoració de 10 exercicis del Jclic 40 % 
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Titulació: Diplomatura de Logopèdia 
Assignatura:  Aplicació de Nous Recursos Tecnològics                          Codi:  50032            Curs: 07/08              Tipus: Optativa 
 
Objectius: Conèixer els diferents programes informatitzats que s’utilitzen en la intervenció logopèdica 
                  Aprendre a elaborar material informatitzat propi per a la intervenció logopèdica 
                  Aprendre a establir i aplicar un programa personalitzat de rehabilitació informatitzada per a un pacient 
  
Crèdits ECTS:  6 

Hores Continguts per 
blocs temàtics 

Indicadors de 
competències que es 

desenvolupen 

Tipus 
d’activitats 
docents (1) 
1,2,3,4,5,6,7

Prof. Alumne.

Activitat 
d’avaluació (2) 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

Ponderació 
respecte el valor 

final % 

Bases de la Teràpia 
Informatitzada. 
 

Científic 
Tecnològic 
Competències sistèmiques 
Valors morals 
Autoaprenentatge 

 
 

1, 2 

 
 

10 

 
 

10 

 
 

3, 5, 6, 7 

 
 

11 % 

Programació i seguiment 
de la teràpia informatitzada 

Científic 
Tecnològic 
Competències sistèmiques 
Valors morals 
Autoaprenentatge 

 
 

1, 2 

 
 

10 

 
 

10 

 
 

3, 5, 6, 7 

 
 

11 % 

Principals programes 
informatitzats 
 

Científic 
Tecnològic 
 

 
 

1, 2 

 
 

10 

 
 

10 

 
 

3, 5, 6, 7 

 
 

11 % 
Elaboració d’una 
programació informatitzada 
 
 

Científic 
Tecnològic 
Interpersonal 
Competències sistèmiques 
Valors morals 
Autoaprenentatge 

 
 

2, 3 

 
 

10 

 
 

10 

 
 

3, 4, 5 

 
 

11 % 

Intervenció 
 
 

Comunicació 
Científic 
Tecnològic 
Competències sistèmiques 
Valors morals 

 
 

2, 3 

 
 

10 

 
 

10 

 
 

3, 4, 5 

 
 

11 % 
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Anàlisis de la intervenció 
pràctica 

Comunicació 
Científic 
Autoaprenentatge 

 
2, 5 

 
5 

 
5 

 
4, 5 

 
5 % 

 
Elaboració d’exercicis 
informàtics propis 
 

Comunicació 
Científic 
Tecnològic 
Interpersonals 
Competències sistèmiques 

 
 

1, 2, 4, 6 

 
 

25 

 
 

25 

 
 

6, 9, 10 

 
 

28 % 

Busca de nous exercicis 
informàtics 
 
 

Científic 
Tecnològic 
Interpersonal 
Competències sistèmiques 

 
 

1, 2, 4, 6 

 
 

10 

 
 

10 

 
 

6, 9 

 
 

12 % 

 
 
 
(1) Activitats d’aprenentatge possibles:1Directes, 2Tutelades,3Treball de camp,4Laboratori,5 Seminari-Fòrum,6 Treball autònom,7Preparació avaluació. 
(2) Activitats d’avaluació: 1. Prova/entrevista diagnòstica inicial, 2. Informe de progrés, 3. Proves, exercicis, problemes, de procés, 4. Autoavaluació de l’alumne (individual, 

en grup) de procés, segons pauta, 5. Observacions de procés segons pauta, 6. Valoració final d’informes, treballs, projectes, etc., (individual, o en grup),  7. Proves finals 
(escrites, orals, ...) , 8. Proves finals d’opció múltiple, 9.Portfolio alumne, Memòria, 10. Autoavaluació de l’alumne final. 

 

 
 

6


