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Guia Docent de Comunicació i llenguatge oral a
l'escola inclusiva

Dades de l'assignatura

Any acadèmic Codi d'assignatura Nom Crèdits Plans on pertany Idiomes

2010 - 2011 101688 Comunicació i llenguatge oral a l'escola inclusiva 6 828 - Graduat en Logopèdia Català

Professor/a de contacte

Nom: Carrasumada Serrano Pau
Departament: PSICOLOGIA BÀSICA, EVOLUTIVA I DE L'EDUC
Despatx: B5B/017
Adreça de correu: Carrasumada.Serrano@uab.cat

Prerequisits

L'assignatura està contextualitzada en el marc de l'escola i de l'aula inclusiva i analitza el context comunicatiu que s'esdevé entre el
professorat i l'alumnat, així com entre aquest i els companys.

En aquest marc inclusiu, es treballa amb diferents contextos interactius que contemplen, entre d'altres, situacions comunicatives on
intervenen alumnat amb problemes de llenguatge. És per aquesta raó, que seria adient que l'estudiant d'aquesta assignatura hagi
cursat prèviament  continguts relacionats amb el coneixement dels trastorns del llenguatge.

Contextualització i objectius

1.Conèixer les interaccions comunicatives que s'esdevenen en el sí d'una aula

2. Relacionar conceptes relatius a la comunicació en el context de l'aula inclusiva

3.Dissenyar estratègies per optimitzar les interaccions comunicatives a l'aula

4. Oferir estratègies al professorat per la millora de les interaccions a l'aula amb la finalitat de preservar l'ètica professional

5. Comprendre, integrar i relacionar nous coneixements fruit d'un aprenentatge autònom

6. Fomentar una actitud d'aprenentatge estratègica i flexible en relació a les habilitats comunicatives

Competències i resultats d'aprenentatge de l'assignatura

Codi Tipus Nom de la competència Resultats d'aprenentatge

1442:E04 E
Demostrar que es comprenen i s?empren
correctament la terminologia i la metodologia
pròpies de la recerca logopèdica.

1442:E04.18 - Relacionar conceptes relatius a la comunicació
obtinguts a partir de la lectura d'articles de recerca.

1442:E11 E

Assessorar equips escolars, assistencials i
sanitaris en l'elaboració i l?execució de
polítiques d'atenció i educació sobre temes
relacionats amb la logopèdia.

1442:E11.03 - Reflexionar sobre les polítiques actuals d'integració
escolar d?infants amb trastorns auditius i/o de la comunicació i
analitzar-ne la repercussió en el desenvolupament cognitiu i
afectiu d?aquests infants.

1442:E12 E
Dissenyar, implementar i avaluar accions de
prevenció dels trastorns de la comunicació i el
llenguatge.

1442:E12.06 - Dissenyar estratègies per fomentar les habilitats
comunicatives en la població general.

1442:E14 E

Actuar d?acord amb el codi deontològic de la
professió: respectar el secret professional, aplicar
criteris professionals de finalització i derivació
dels tractaments.

1442:E14.14 - Identificar, en els casos presentats, situacions que
poden posar en perill el compliment del codi deontològic, i
exposar quina hauria de ser l'actuació ètica en aquestes situacions.

1442:T07 T
Comprendre, integrar i relacionar nous
coneixements fruit d'un aprenentatge autònom.

1442:T07.00 - Comprendre, integrar i relacionar nous
coneixements fruit d'un aprenentatge autònom.

1442:T16 T
Tenir una actitud d'aprenentatge estratègica i
flexible.

1442:T16.00 - Tenir una actitud d'aprenentatge estratègica i
flexible.
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Continguts de l'assignatura

 

Mòdul 1: L'aula com a context comunicatiu

Mòdul 2: Activitats comunicatives a l'aula

2.1 L'exposició oral

2.2 El debat

2.3 La conversa

Metodologia docent i activitats formatives

1. Classe magistral

2. Anàlisi de textos

3. Discussió col.lectiva

4. Treball en equip

5. Observació i anàlisi de material audiovisual

6. Treball de camp

7. Estudi de casos pràctics

8. Observació de contextos comunicatius naturalistes

9. Elaboració d'informes escrits

 

Consideracions metodològiques en relació als treballs en grup:

1. El grup de treball s'ha de constituir a l'inici de l'activitat i en cap cas s'admetrà la incorporació d'un nou membre un cop iniciada
la proposta de treball.

2. Els grups s'han de constituir en funció dels grups de seminari al que corresponguin.

Tipus Activitat Hores Resultats d'aprenentatge

Dirigida Classe magistral 49.50

1442:E04.18
1442:E11.03
1442:E12.06
1442:E14.14

Autònoma Lectura de documents escrits i treball de camp. 75
1442:E04.18
1442:T07.00
1442:T16.00

Supervisada Seguiment dels grups de treball i Posades en comú 25.50

1442:E04.18
1442:E12.06
1442:E14.14
1442:T07.00
1442:T16.00

Avaluació

L'avaluació és continuada. Hi han dos tipus d'activitats d'avaluació obligatòries: activitats d'anàlisi i activitats d'optimització.

A) Les activitats d'anàlisi de l'exposició oral, d'un debat i d'una conversa corresponent a un 60% de la nota final de l'assignatura.

B) Les activitats d'observació del context comunicatiu a l'aula, d'optimització de l'exposició oral i de la conversa corresponent a un
40% de la nota final de l'assignatura.

La nota final de l'assignatura serà la suma de la qualificació obtinguda en les activitats A i B segons els percentatges especificats
anteriorment.
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En el cas de:

1. L'alumant que no presenta alguna de les activitats d'avaluació es considerarà l'assignatura com a no presentada.

2. Quan únicament una de les activitats d'avaluació estigui suspesa, es farà promig d'aquesta amb el conjunt de les activitats.

3. L'existència de més d'una activitat suspesa, no es farà promig i per tant, l'assignatura es considerarà suspesa.

4. Detectar plagi en alguna de les activitats l'assignatura quedarà suspesa.

 

En la realització de les activitats, l'alumnat ha de garantir la seva participació activa en el seu desenvolupament. Les consideracions
al respecte es comentaran a classe.

Activitat Hores Pes Resultats d'aprenentatge

Anàlisi de situacions comunicatives 60%

1442:E04.18
1442:E11.03
1442:E14.14
1442:T07.00
1442:T16.00

Propostes d'estrategies de millora 40%

1442:E04.18
1442:E11.03
1442:E12.06
1442:E14.14
1442:T07.00
1442:T16.00
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