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OBJECTIUS____________________________________________ 

 

1. Proporcionar els coneixements bàsics sobre les diferents tècniques específiques 
d´intervenció en llenguatge oral i escrit en diverses patologies i els sistemes de 
comunicació alternativa. 

2. Conèixer diferents materials rehabilitadors i la seva aplicació segons les diverses 
tècniques aplicables en funció de les patologies treballades. 

3. Determinar els criteris per a la seva utilització en les diferents patologies del 
llenguatge a partir de diferents esquemes terapèutics. 

 
I. TEMARI_____________________________________________

__ 
 
1. Enfocs lingüístics de tractament en els trastorns específics de llenguatge.  
 
2. Intervenció en el mòdul de llenguatge escrit : 

2.1. Dislèxia 
2.2. Disgrafia 
2.3. Disortografia 

 
3. Enfocs lingüístics de tractament de les alteracions del llenguatge de tipus secundari a          
una altra patologia : 
 

3.1 Psicosi i autisme 
3.2 Deficiència mental 
3.3 Discapacitats motòriques 
3.4 Dèficit d´atenció i hiperactivitat 
3.5 L´epilèpsia 

 
4. Sistemes complementaris de comunicació : 
 
            4.1 Sistemes de comunicació amb ajut i sense ajut 



4.2 Descripció de sistemes de comunicació alternativa 
 4.3 Factors a considerar en el disseny i selecció dels sistemes de comunicació 
 

ESTIMACIO D´HORES D´ESTUDI 
 

• La quantitat d´hores que haurà d´invertir cada alumne serà la proporcional a la seva capacitat de concentració, estudi i 
assimilació de les idees exposades a classe. 

 

PRACTIQUES__________________________________________ 
 
Les pràctiques consistiran en :  
 
- Manipular diferents materials de rehabilitació i treballar amb ells la seva possible 

indicació en determinades patologies. 
- Analitzar la programació de determinades tècniques per a incidir en la problemàtica 

lingüística d´un determinat cas clínic. 
 

ESTIMACIO D´HORES  
 

• Es pot considerar que la preparació d´un treball de recerca demanarà un nº 
d´hores important, tanmateix, dependrà del grau de coordinació existent entre els 
membres del grup que faci que cada individu hagi de treballar una major o 
menor quantitat d´hores. 

 

AVALUACIÓ___________________________________________ 
  
L´avaluació de la part de teoria : 

 

• Constarà d´una prova escrita tipus test que valorarà els aprenentatges teòrics. 
 

La part pràctica s´avaluarà : 

 

• Un treball de recerca en grup ( d´una a tres persones) sobre un dels temes del programa que s´haurà de lliurar  el dia de 
l´exposició que haurà de ser de 10 a 15 minuts. 

• Entrega del resum escrit d´una de les sessions pràctiques a triar per l´alumne. Pot ser individual o de màxim de 3 membres. 
 

Per aprovar la matèria l´alumne  ha de acomplir tots els apartats de l´avaluació. Posteriorment es fa promig entre les dues parts,  
teoria i pràctica. 

La segona convocatòria habitualment consta d´un exàmen de preguntes obertes. 

 
ASSIGNATURES DE LLIURE ELECCIO RECOMANADES 

 
D´entre les possibles assignatures interessants esmentarem les següents : 

 
22020 Aspectes evolutius i educatius en les dificultats d´ordre cognitiu  :9 crèdits            
(anual) 



22024 Aspectes evolutius i educatius en les dificultats d´aprenentatge de la llengua    
escrita : 9 crèdits (anual) 
26924 Introducció a la psicopatologia de nens i adults : 7,5 crèdits (1er semestre) 
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