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Prerequisits

Aquesta assignatura consta d'una part important d'activitats de pràctica, per això és imprescindible que els
estudiants participin de forma activa i seguida al seminaris de discussió conjunta i en grups, per tant és
obligatòria l'assistència en un 80%. En cas de no complir aquest criteri del 80% no s'avaluaran els treballs
aplicats en les classes de pràctiques (Ev2). Les classes teòriques són d'assistència opcional.

Objectius

Aprofundir en el coneixement del mètode d'observació directa i sistemàtica en nens entre 0 i 6 anys.

Conèixer el Programa Hanen i saber-lo aplicar en col·laboració amb la família.

Demostrar que ha après els conceptes teòrics de l'assignatura

Veure document "Guió del treball pràctic"
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Aprofundir en el coneixement del mètode d'observació directa i sistemàtica en nens entre 0 i 6 anys.

Conèixer el procés assistencial inicial, l'avaluació i diagnòstic en l'àmbit d'atenció precoç.

Saber com s'elabora un pla terapèutic, aprendre estratègies i procediments d'intervenció, i finalment, conèixer com
finalitza el procés assistencial en un CDIAP.

Conèixer el Programa Hanen i saber-lo aplicar en col·laboració amb la família.

Conèixer el Programa Hanen i saber-lo aplicar en col·laboració amb la família.

Resolució de dubtes i altres qüestions en l'elaboració del treball.

1.  
2.  
3.  

4.  

5.  

6.  

7.  
8.  

Competències

Comprometre's de manera ètica per la qualitat de l'actuació.
Demostrar que es coneixen els límits de les pròpies competències i saber identificar si és necessari fer
un tractament interdisciplinari.
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.
Dominar la terminologia que permeti interactuar de manera eficaç amb altres professionals.
Elaborar i redactar informes d'exploració i diagnòstic, seguiment, finalització i derivació.
Explicar i argumentar el tractament seleccionat.
Gestionar la diversitat sociocultural i les limitacions associades a les diferents patologies.
Organitzar i planificar amb l'objectiu d'establir un pla per desenvolupar en un període establert.

Resultats d'aprenentatge

Comprometre's de manera ètica per la qualitat de l'actuació.
Descriure i explicar de manera argumentada el tractament logopèdic adequat per als casos treballats.
Explicar de manera argumentada les situacions que requereixen la participació d'altres professionals o
la derivació del pacient a altres professionals.
Explicar de manera argumentada quines tècniques d'intervenció semblen més adequades per als
casos particulars presentats.
Explicar la terminologia pròpia d'altres professions relacionades amb els pacients que són subjectes de
la intervenció.
Explicar les limitacions associades a les diferents patologies del llenguatge secundàries a altres
alteracions, així com les associades a l'estatus cultural i socioeconòmic del pacient.
Organitzar i planificar amb l'objectiu d'establir un pla per desenvolupar en un període establert.
Redactar informes d'exploració i diagnòstic, així com de les pautes de tractament adequades a cada
pacient segons la patologia que té.

Continguts

Atenció precoç. Presentació assignatura Atenció Precoç

Mòdul didàctic 1: Marc teòric en Atenció precoç. Orígens de l'Atenció Precoç, Els seus àmbits d'actuació i les
funcions dels professionals que hi treballen.Atenció precoç: Mòduls didàctics 2 i 3.

Mòdul didàctic 2: Procés assistencial, avaluació i diagnòstic.
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Definició

Estudiant presentat/ada Un/a estudiant que hagi lliurat evidències d'aprenentatge amb un pes igual o superior
a 4 punts (40%) constarà com a "presentat"

Assignatura superada L'estudiant que obtingui una nota de curs de 5 o més punts (escala 0-10) assolirà la
suficiència en l'assignatura, sempre i quan hagi entregat la totalitat dels treballs i serà
imprescindible haver obtingut com a mínim una nota de 4 en els exàmens de la prova
individual (Bloc General i Bloc Atenció Precoç)

Sistema de reavaluació

Mòdul didàctic 3. Pla terapèutic i finalització del procés assistencial.

General .Part 1 del Mòdul didàctic I: Evolució històrica del concepte de discapacitat: deficiència, discapacitat i
minusvalidesa. Enfoc habilitador i model de participació

General .Part 2 del Mòdul didàctic I: Procediment d'avaluació / intervenció. Eines i estratègies.

General. Mòdul didàctic IV: Altres discapacitats.

General. Part 1 del Mòdul didàctic II: La discapacitat intel:lectual

General. Part 2 del Mòdul didàctic II: La discapacitat intel:lectual. Treball amb casos.

General. Part 1 del Mòdul didàctic III: Intervenció en comunicació i llenguatge en TEA

General. Part 2 del Mòdul didàctic III: TEA.: Treball amb casos

Metodologia

Les diferents temàtiques del programa s'introduiran a partir d'una exposició a càrrec de la professora
corresponent, i s'aprofundiran amb documents que els alumnes hauran de llegir individualment i amb
exemples de materials i activitats d'avaluació i intervenció filmats en vídeo. Els alumnes hauran de llegir els
documents corresponents a les lectures obligatòries abans o màxim al llarg de la mateixa setmana en què
s'hagi introduït el tema.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Treballs aplicats a les classe pràctiques 0 0 1, 5, 6, 7

prova teórica 0 0 2, 3, 4, 7

treball escrit i esposició 0 0 1, 2, 3, 4, 7, 8

Avaluació
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L'estudiant que no hagi obtingut la qualificació de 5 en qualsevol dels exàmens del
Bloc General i/o el Bloc d'Atenció Precoç, podrà fer la prova de reavaluació que es
consideri més oportuna en cada cas, sempre i quan hagi assolit una nota de curs que
com a mínim sigui de 4 sobre 10

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Prova teòrica 40% 55 2,2 2, 3, 4, 6

Treball escrit en grup 40% 40 1,6 1, 2, 4, 5, 7, 8

Treballs aplicats a les classe pràctiques 20% 55 2,2 1, 2, 3, 4, 6, 7
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