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OBJECTIUS 
- Determinar el concepte de trastorn de parla. 
- Aprendre a valorar els diversos trastorns de la parla i de la veu. 
- Conèixer i analitzar tècniques i estratègies per a la rehabilitació. 
- Posar de manifest una visió pluridisciplinar de la intervenció logopèdica en els trastorns de 

la parla i la veu. 

TEMARI 
1. TRASTORNS DE LA PARLA: INTERVENCIÓ EN LES DISLÀLIES. 

1.1 Aspectes introductoris. 
1.2 Classificació i programa d’intervenció. 
1.3 Orientacions per a la família i l’escola. 

 
2. TRASTORNS DE LA PARLA: INTERVENCIÓ EN ELS TRASTORNS  

OROFACIALS. LA TERÀPIA MIOFUNCIONAL. 
2.1 Òrgans fonoarticulatoris. 
2.2 Funcions orofacials. 
2.3 Logopèdia i ortodòncia  
2.4.Tipologies facials. 
2.5 Rehabilitació miofuncional.                                                                                                                          

 
3. INTERVENCIÓ EN LA DISFÈMIA 

3.1 Programa d’intervenció a l’etapa infantil i primària. 
3.2 Programa d’intervenció per adolescents i adults. 

 
4. INTERVENCIÓ EN ELS TRASTORNS DE LA VEU. 

4.1 Relaxació i Respiració 
4.2 Articulació i ressonàncies. 
4.3. Mesures d’higiene vocal. 
4.4 Orientacions per a la família i l’escola, en el cas de les disfonies infantils. 

 
 
Estimació aproximada de dedicació no presencial que implica l’estudi d’aquesta part de 
l’assignatura: 15h. 

PRÀCTIQUES 
Dos són els objectius fonamentals de les pràctiques: d’una banda, exercitar i conèixer 
tècniques específiques d’intervenció en els trastorns de la parla i la veu i, d’altra banda, 
analitzar casos pràctics a partir dels quals es dissenyarà una porposta d’intervenció. 
 
Els exercicis pràctics es realitzaran a l’aula. 
 
L’avaluació de les pràctiques és continuada i, per tant, caldrà presentar tots els informes 
pràctics així com participar activament en les sessions pràctiques per tal de poder pujar 
la nota de l’examen, sempre que aquest estigui aprovat. 



DOCÈNCIA TUTORITZADA 
En les sessions de docència tutoritzada, de caire optatiu, es proposaran les següents 
activitats: 
- Elaboració d’una proposta d’intervenció logopèdia a partir d’un cas que aporti el 

propi alumnat. 
- Elaboració de material específic d’intervenció logopèdica. 
 
Es valorarà positivament la implicació activa dels estudiants en les diferents modalitats 
de DT de tal manera que, si s’escau, podrà ser objecte d’un reconeixement que quedarà 
reflectit en l’avaluació final de l’assignatura.  

Avaluació 
L’avaluació de la teoría es farà a partir d’un examen tipus tests d’elecció múltiple. Les 
pràctiques són per pujar la nota de teoria, sempre que aquesta estigui aprovada. 
 
ASSIGNATURES DE LLIURE ELECCIÓ RECOMANADES 
 
22021 Aspectes Evolutius i Educatius en les Alteracions de la Motricitat. 
21984 Música i la seva Didàctica. 
22028 Educació Corporal. 
21980 Didàctica de la Música a l’Etapa Infantil. 
21996 L’audició Musical i la seva Didàctica I. 
21994 Música i la seva Didàctica. 
23236 Bilingüisme i Educació. 
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