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1. Objectius d'aprenentatge de l'assignatura 
  - Potenciar la capacitat de situar-se en el procés de transformació cap a una escola inclusiva. 
  - Mostrar una actitud de valoració i respecte vers la discapacitat dels alumnes, amb independència de 
quines siguin les condicions o carácterístiques d´aquests, i promoure aquesta mateixa actitud entre aquells 
amb qui treballa més directament. 
  - Contribuir, a través de la seva acció educativa, a la millora de la qualitat de vida de l´alumnat amb 
necessitats educatives especials, incidint sobre les dimensions i indicadors que configuren aquesta 
qualitat. 
  - Detectar i analitzar les possibles barreres per a l´aprenentatge i la participació dels alumnes amb 
necessitats educatives especials en l´entorn del centre i del context escolar. 
  - Participar eficaçment en els processos de millora escolar dirigits a introduir innovacions que 
promoguin una millor resposta educativa a la diversitat. 
  -  Conéixer, entendre i respectar les característiques individuals resultants de factors biològics, culturalsi 
socials, per tal de propiciar al màxim el desenvolupament de tots els infants sense discriminació. 
  - Saber construir i aplicar criteris per intervenir i donar respostes a les necesitats educatives mitjançant 
metodologies que promoguin la participació i l´aprenentatge de tots els alumnes. 
  - Entendre la necessitat de la cooperació entre els diferents agents (professional, familiar, comunitari) 
implicats en la tasca educativa.  
  - Disposar dels instruments que permetin l´actuació com a docent especialitzat en l´atenció als alumnes 
amb necessitats educatives especials. 
  - Conéixer les diferents etiologies de les deficiències motrius i les implicacions educatives de les 
mateixes, per tal d´ajustar la intervenció a les necessitats específiques de cada persona. 
  - Proporcionar instruments que permetin l´anàlisi teòric-pràctic, per tal que aquesta pugui desenvolupar-
se dins del context escolar ordinari. 
  - Desenvolupar un sistema d´actituds positiu per a la intervenció educativa amb persones amb 
discapacitat motriu a través del respecte a la diversitat.    
 
 
2. Blocs temàtics i organització dels continguts 
1.- Les barreres arquitectòniques i les barreres psicosocials. 
2.- Concepte i delimitació de la deficiència motora 
      - Definició 
      - Característiques bàsiques de les persones amb discapacitat motriu 
      - Conceptes de Deficiència/Discapacitat/Minusvalidesa 
      - Habilitació i Rehabilitació 
3.- Classificació i trastorns motòrics més comuns 
      - Classificació segons: . origen de la lesió 
                                           . localització i grau d´afectació 
      - Tipus de disfunció muscular 
      - Característiques de les discapacitats motòriques més comunes en l´àmbit educatiu: 
                                            . Paràlisi cerebral 
                                            . Poliomielitis 
                                            . Espina bífida 
                                            . Lesions medul.lars  
                                            . Miopaties 
                                            . Deficiències osteoarticulars 
                                            . Esclerosi múltiple 
4.- Les necessitats específiques dels nens amb deficiència motora. Intervenció educativa. 
      - Valoració per àrees: motora,comunicació i llenguatge, intel.lectual, emocional. 



   - Necessitats curriculars respecte: motricitat, comunicació, pensament abstracte, interacció social i 
autoconcepte. 
  - Aspectes metodològics: ajuts. 
5.- Els Sistemes Alternatius i Augmentatius de Comunicació: els SAAC. 
  
 
3. Avaluació 
La nota final serà el resultat dels treballs realitzats pels alumnes, sempre i quan estiguin presentats en els 
terminis establerts. L´assistència i la participació a classe també seran valorats. 
La ponderació serà: 
- Treballs de classe (grupals o individuals) i participació                    30% 
- Treball en grup                                                                                   30% 
- Treball individual (memòria final)                                                     40% 
 
Per ser avaluat és necessari haver assistit i participat a classe, haver col.laborat en els treballs en grup i 
haver presentat els treballs individuals. 
   
4. Fonts d'informació bàsica 
L´estudiant tindrà diferents dossiers de lectura obligatòria que inclouran articles i reculls de font 
bibliogràfica per preparar de forma individual com a reforç de les classes magistrals. També s´utilitzaran 
com a suport per a diferents treballs grupals que posteriorment es valoraran conjuntament amb tots els 
estudiants. 
A més, aquesta assignatura funciona amb el recurs del Campus Virtual. En aquest espai els estudiants 
trobaran materials ( fitxes de lectura, guions de treball…) que els ajudaran a confeccionar els treballs en 
grup i els treballs individuals. 
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