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Prerequisits

S'aconsella repassar els continguts sobre l'adquisició i el processament del llenguatge (Codi: 101730).

Objectius i contextualització

Havent adquirit els coneixements relatius a l'adquisició i el processament del llenguatge, l'estudiant, quan
acabi aquesta assignatura, serà capaç d'avaluar els problemes evolutius que poden presentar-se relatius a
l'adquisició de la parla i a la fluïdesa verbal així com proposar un programa d'intervenció logopèdica.

Competències i resultats d'aprenentatge

1444:E03 - Valorar de manera crítica les tècniques i els instruments d'avaluació i diagnòstic en
logopèdia, així com els procediments de la intervenció logopèdica.

1444:E03.04 - Seleccionar i aplicar els instruments específics d'avaluació adequats per a cada cas.

1444:E08 - Dissenyar i dur a terme els tractaments logopèdics, tant individuals com col·lectius,
establint objectius i etapes, amb els mètodes, les tècniques i els recursos més eficaços i adequats,
i tenint en compte les diferents etapes evolutives de l'ésser humà.

1444:E08.04 - Tractar o reeducar pacients amb trastorns de la comunicació, el llenguatge, la parla,
l'audició, la veu i les funcions orals no verbals.

1444:E10 - Assessorar les famílies i l'entorn social dels pacients i afavorir-ne la participació i la
col·laboració en el tractament logopèdic.

1444:E10.01 - Enumerar una llista de consells pràctics per incitar la participació de la família en el
tractament logopèdic.

1444:E20 - Comunicar oralment i per escrit les observacions i les conclusions al pacient, als
familiars i a la resta de professionals que intervenen en l'atenció, adaptant-se a les
característiques sociolingüístiques de l'entorn.

1444:E20.03 - Explicar als pacients el significat d'informes mèdics, així com la influència que poden
exercir els trastorns sistèmics en les funcions vocal, auditiva i deglutòria.

1444:T02 - Organitzar i planificar amb l'objectiu d'establir un pla per desenvolupar en un període
establert.

1444:T02.00 - Organitzar i planificar amb l'objectiu d'establir un pla per desenvolupar en un període
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establert.

1444:T16 - Tenir una actitud d'aprenentatge estratègica i flexible.

1444:T16.00 - Tenir una actitud d'aprenentatge estratègica i flexible.

Continguts

INTRODUCCIÓ

BLOC A: LES DISLÀLIES

Tema 1. Tipus de dislàlies

Tema 2. Avaluació de les dislàlies

Tema 3. Relació dislàlia-ortodòncia

Tema 3. Intervenció logopèdica en els trastorns de la parla d'origen perceptiu

Tema 4. Intervenció logopèdica en els trastorns de la parla d'origen pràxic: la teràpia miofuncional

a) Rehabilitació dels òrgans fonoarticulatoris

b) Rehabilitació de les funcions orofacials

BLOC B: LA DISFÈMIA

Tema 7. concepte i causes de la disfèmia

Tema 8. Avaluació de la disfèmia

Tema 9. Programa d'intervenció a l'etapa infantil. Orientacions i consells per a la família i l'escola

Tema 10. Programa d'intervenció a nens i nenes més grans. Orientacions i consells per a la família i l'escola

Tema 11. Programad'intervenció a partir de l'etapa de l'adolescència

Metodologia

L'assignatura consta de:

Classes magistrals.
Seminaris de discussió de casos pràctics i valoració del pla d'intervenció logopèdica conseqüent.
Tutories per aclarir dubtes, seguiment de les activitats i revisió de casos pràctics.
Activitats autònomes: lectura de documents, redacció de les activitats pràctiques i estudi.

Activitats formatives

Activitat Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes magistrals 30 1.2 1444:E03.04 , 1444:E08.04

Seminaris de discussió 25 1.0 1444:E03.04 , 1444:T02.00 , 1444:E10.01 , 1444:E08.04

Tipus: Supervisades
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Tutories 22 0.88 1444:E03.04 , 1444:T16.00 , 1444:E08.04

Tipus: Autònomes

Estudi 20 0.8 1444:E03.04 , 1444:E08.04 , 1444:T16.00

Lectura de documents 15 0.6 1444:E03.04 , 1444:E08.04

Redacció d'activitats 30 1.2 1444:E03.04 , 1444:E10.01 , 1444:E20.03 , 1444:T02.00 , 1444:E08.04

Avaluació

És requisit obligatori per aprovar l'assignatura:

a) Resolució correcta de 3 casos pràctics: dos sobre dislàlies i un sobre disfèmia.

b) Presentació de les activitats programades al llarg del curs. Les activitats no lliurades seran puntuades amb
un zero. Sols s'acceptarà que no es lliurin un màxim de dues activitats.

La nota final de l'assignatura correspondrà als següents percentatges:

5% activitats grupals o individuals

70% resolució de dos casos pràctics sobre dislàlies (35% cadascun d'ells)

25% resolució d'un cas pràctic sobre disfèmia

Prova de re-avaluació: els estudiants que no hagin superat l'avaluació final, tindran l'opció de realitzar una
prova de re-avaluació sols en el cas que sigui una l'evidència d'aprenentatge no superada i que la puntuació
d'aquesta sigui igual o superior a 4.

Activitats d'avaluació

Activitat Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Activitats grupals o individuals 5% 4 0.16 1444:E08.04 , 1444:E10.01 , 1444:E20.03 ,

1444:T16.00

Resolució individual cas pràctic

disfèmia

25% 2 0.08 1444:E03.04 , 1444:T02.00

Resolució individual cas pràctic

dislàlies

70% 2 0.08 1444:E03.04 , 1444:T02.00
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b) Bibliografia relacionada amb la disfèmia:

Cautela,J.R i Groden,J. (1987). . Biblioteca de Psicología, Psiquiatría y Salud. ManualTécnicas de relajación
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Síntesis.

Gallego,J.L. (2004). . Ed.Aljibe.La tartamudez: guía para profesionales y padres

LeHuche, F. (2000). . Ed.Masson.La tartamudez. Opción curación

Pintanel, M. (2005).  Madrid: Thomson.Técnicas de relajación creativa y emocional.

Salgado,A. (2005). . Ed.Síntesis.Manual práctico de tartamudez

Santacreu,J. i Froján,M.J. (1993). . Madrid: Ed.Pirámide. Col.lecció "Ojos solares".La tartamudez

Rodríguez Morejón, A. (2003). . Ed.Herder. Barcelona.La tartamudez: naturaleza y tratamiento
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