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Prerequisits

És recomanable haver cursat o estar cursant l'assignatura Processos Psicològics: Pensament i Llenguatge
.(Psicologia del Pensament i del Llenguatge)

Objectius

Aquesta assignatura forma part de la menció Anàlisi i Intervenció Psicoeducativa i està pensada per a la
formació d'un/a professional en aquest àmbit. És el 50% de la matèria Adquisició del llenguatge oral i escrit i

, juntament amb l'assignatura . Ambduesles seves dificultats Sordeses i trastorns de l'aprenentatge
assignatures resulten també indicades en itinerari de lliure configuració, per tal d'assolir uns coneixements
bàsics en la detecció de dificultats i trastorns del desenvolupament del llenguatge.

Aquesta optativa permet aprofundir en els coneixements de la psicologia del llenguatge en dos aspectes
cabdals pel desenvolupament de l'infant: l'adquisició del llenguatge oral i l'aprenentatge escolar de la llengua
escrita.

Pel que fa al llenguatge oral, es presentaran les diverses etapes del desenvolupament lingüístic quant als
aspectes fonològics, lèxics, morfosintàctics i discursius. Aquestes seran analitzades i exemplificades des de
perspectives tant monolingües com plurilingües. Els aspectes descriptius del desenvolupament s'emmarcaran
en diferents postures teòriques sobre l'adquisició del llenguatge i sobre els processos d'aprenentatge. En
acabar l'assignatura l'estudiant serà capaç de situar els comportaments lingüístics particulars dels infants dins
els marges establerts com a usuals en el procés d'adquisició del llenguatge, per tal de poder detectar
dificultats en el desenvolupament del llenguatge.

Pel que fa a la llengua escrita, l'assignatura ofereix un marc teòric general sobre el processament de la
informació en el llenguatge escrit i explica els tretsfonamentals dels dos aprenentatges cabdals en les
primeres etapes de l'escolaritat: la lectura i l'escriptura, en els seus aspectes motors i ortogràfics. En acabar
l'assignatura l'estudiant serà capaç d'enumerar i descriure les diferents fases en el desenvolupament de les
habilitats lectoescriptores i d'identificar i explicar les dificultats específiques en aquests aprenentatges.
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Competències

Aplicar de manera crítica, reflexiva i creativa els coneixements, habilitats i valors adquirits.
Distingir i relacionar els diferents enfocaments i tradicions teòrics que han contribuït al
desenvolupament històric de la psicologia, i conèixer la influència que han tingut en la producció del
coneixement i en la pràctica professional.
Elaborar i redactar informes tècnics sobre els resultats de l'avaluació, la recerca o els serveis
sol·licitats.
Identificar i descriure els processos i les etapes del desenvolupament psicològic al llarg del cicle vital.
Identificar, descriure i relacionar les estructures i els processos involucrats en les funcions
psicològiques bàsiques.
Prendre decisions de manera crítica sobre l'elecció dels diferents mètodes de recerca psicològica, la
seva aplicació i la interpretació dels resultats que en deriven.
Reconèixer la diversitat del comportament humà i la naturalesa de les seves diferències, tant en la
normalitat com en l'anormalitat i la patologia.
Treballar en equip.
Utilitzar les diferents tecnologies de la informació i de la comunicació amb finalitats diverses.

Resultats d'aprenentatge

Analitzar i interpretar els resultats d'experiments sobre l'adquisició del llenguatge, l'aprenentatge de la
lectura i l'aprenentatge de l'escriptura.
Aplicar de manera crítica, reflexiva i creativa els coneixements, habilitats i valors adquirits.
Descriure els processos i les etapes de l'adquisició i el desenvolupament del llenguatge oral al llarg del
cicle vital.
Descriure i diferenciar els aspectes del procés d'adquisició del llenguatge oral en les criatures sordes
respecte al de les criatures oients.
Descriure i reconèixer els diferents estils en l'aprenentatge del llenguatge oral i escrit.
Descriure i relacionar les diferents fases del processament i la producció del llenguatge escrit.
Dissenyar estudis sobre l'adquisició del llenguatge, l'aprenentatge de la lectura i l'aprenentatge de
l'escriptura.
Elaborar informes a partir dels resultats obtinguts en estudis sobre l'adquisició del llenguatge,
l'aprenentatge de la lectura i l'aprenentatge de l'escriptura.
Identificar les característiques principals dels enfocaments teòrics en l'estudi de l'adquisició del
llenguatge i els mecanismes d'aprenentatge i desenvolupament proposats.
Reconèixer la influència dels factors del context en les diferències (individuals) observades en
l'adquisició del llenguatge.
Treballar en equip.
Utilitzar les diferents tecnologies de la informació i de la comunicació amb finalitats diverses.

Continguts

BLOC 1: APRENENTATGE DE LA LLENGUA ORAL

1. Adquisició del llenguatge

1.1 Teories sobre l'adquisició del llenguatge: innatistes; constructivistes; sòcio-interaccionistes

1.2 Mètodes d'estudi: metodologia observacional; paradigmes experimentals

2. Etapes i processos d'adquisició del llenguatge

2.1 Comunicació prelingüística: l'aparició de la comunicació intencional; les adaptacions de l'adult

2.2 Adquisició del lèxic: les primeres paraules; l'explosió lèxica; fenòmens evolutius en l'adquisició del
significat
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2.3 Desenvolupament fonològic: les habilitats de percepció de la parla dels nadons; conductes
prelingüístiques; desenvolupament fonològic i processos de simplificació

2.4 Procés d'adquisició morfosintàctica: la parla telegràfica; l'adquisició de la morfologia; l'oració simple i les
modalitats oracionals

3. El desenvolupament del llenguatge més enllà dels cinc anys: 'desenvolupaments tardans'

3.1 Desenvolupaments semàntics i pragmàtics posteriors: els significats no literals.

3.2 Desenvolupaments sintàctics posteriors: les oracions compostes; les estructures sintàctiques complexes

BLOC 2: APRENENTATGE DE LA LLENGUA ESCRITA

4. Caracterització de la llengua escrita

4.1 Sistemes d'escriptura

4.2 El principi alfabètic. Sistemes alfabètics i les seves especificitats

5. Processament de la llengua escrita

5.1 Bases biològiques de la llengua escrita

5.1.1 Àrees corticals

5.1.2 Sistemes musculars implicats

5.2 El reconeixement de la llengua escrita

5.2.1 Unitats fonamentals en el reconeixement visual de les paraules

5.2.2 Models de reconeixement de paraules i organització lèxica en llengua escrita

5.3 Producció de la llengua escrita

5.3.1 Model de Hayes & Flower

5.3.2 Models específics per la grafomotricitat

6. Aprenentatge de la llengua escrita a l'escola.

6.1 El currículum de l'àrea de llengua a Preescolar i Cicle Inicial

6.2 Aprenentatge de la lectura: processos i unitats

6.3 Aprenentatge de l'escriptura: grafomotricitat

6.4 Aprenentatge de l'escriptura: coneixement lingüístic i ortogràfic

6.5 Dificultats: dislèxia i disgrafia

BLOC 3: PRODUCCIÓ ORAL I ESCRITA DEL LLENGUATGE

7. Composició de textos i elaboració de discursos

7.1 Desenvolupament del discurs: les habilitats narratives

7.2. Interaccions llengua oral/llengua escrita.

7.3 Gèneres discursius i escolarització
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Metodologia

El nucli principal de l'assignatura el constitueixen les activitats dirigides, amb classes magistrals en gran grup i
classes on es treballarà amb solució de problemes, estudi de casos, i discussions participatives. Les activitats
supervisades consistiran en la supervisió del treball en grup i la realització d'exercicis que es podran dur a
terme al campus virtual. Les activitats autònomes inclouen les d'estudi personal i aprofundiment en el
contingut de l'assignatura, i l'elaboració del treball en equip.

En aquesta assignatura s'ofereix la possibilitat de cursar unes pràctiques de camp optatives (projecte Shere
Rom) en un context d'intervenció socio-educativa real. Els estudiants que optin per realitzar aquestes
pràctiques hauran d'assistir durant 12 setmanes (1 hora setmanal) al centre educatiu adjudicat, i on treballaran
directament amb un grup de nens de diferents edats resolent activitats de forma col.laborativa. Les dades que
es recullin d'aquesta experiència estan relacionades amb els continguts teòrics treballats i permetran realitzar
part de les evidencies d'aprenentatge d'aquesta assignatura.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes magistrals 24 0,96 3, 4, 6, 9

Classes pràctiques: estudi de casos 12 0,48 1, 2, 3, 4, 5, 8, 11

Tipus: Supervisades

Exercicis d'autoavaluació al campus Virtual 10 0,4 6, 9

Tutories: preparació del treball en grup 7 0,28 7, 11

Tipus: Autònomes

Cerca de documentació 10 0,4 12

Elaboració de treball 30 1,2 7, 11

Lectura de textos i estudi 57 2,28 1, 12

Avaluació

L'avaluació continuada es durà a terme durant les sessions de solució de problemes i estudi de casos (30%) i
la participació a les discussions en gran grup o al fòrum de l'assignatura (10%).

L'elaboració del treball s'avaluarà mitjançant dues evidències: el guió per desenvolupar-lo, presentat en sessió
tutoritzada (25%), i una presentació pública d'un màxim de 15 minuts de durada (35%).

Es considerarà que un estudiant s'ha presentat a avaluació si ha lliurat evidències d'aprenentatge amb un pes
igual o superior al 40% de la qualificació de l'assignatura (4 punts).

L'assignatura es considerarà superada si l'estudiant ha dut a terme un mínim de quatre de les sessions de
casos pràctics programades durant les setmanes 10 a 12, i ha obtingut una qualificació superior a 5 com a
resultat de la suma de les evidències.

Podran optar a la reavaluació aquells estudiants que superin la qualificació de 4 però no arribin a obtenir un 5.
En aquest cas, caldrà recuperar les evidències no superades per obtenir la qualificació d'aprovat.
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Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Avaluació d'estudi de casos 30% 0 0 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Avaluació de la participació a les sessions de classe 10% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12

Presentació del Guió del Treball 25 % 0 0 8, 11, 12

Presentació oral del treball 35% 0 0 2, 8, 11, 12
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