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Objectius

L'objectiu del mòdul és el coneixement actualitzat de la neuroanatomia funcional del llenguatge i de la
comunicació, que requereix entendre les bases neurobiològiques subjacents, així como la naturalesa dels
mecanismes genètics i epigenètics dels seus trastorns, i la importància de la relació entre els factors genètics i
els factors ambientals protectors i de risc. Es fonamental comprendre també les capacitats de
desenvolupament cerebral durant el cicle vital i la reorganització funcional dependent de l'experiència, i
conèixer les darreres actualitzacions en la neuroquímica dels trastorns de la comunicació i del llenguatge.

Competències

Aplicar el mètode científic en la pràctica professional.
Aplicar els fonaments de la bioètica i actuar d'acord al codi deontològic de la professió considerant la
diversitat sociocultural i les limitacions associades a les diferents patologies.
Desenvolupar la pràctica professional des de la perspectiva de la qualitat i la millora contínua, amb
capacitat per avaluar-la i optimitzar-la.
Dominar les habilitats i mitjans necessaris per al treball en equip i en grups multidisciplinaris.
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Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons
últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense
ambigüitats.
Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular
judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les
responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran
manera, amb treball autònom a autodirigit.
Recaptar, analitzar i utilitzar críticament les fonts d'informació necessàries per a l'avaluació i la
intervenció logopèdica.
Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o
l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.

Resultats d'aprenentatge

Adequar l'actuació professional en el context de la neurobiologia de la comunicació i del llenguatge al
codi deontològic.
Conèixer el llenguatge propi de fonts d'informació no logopèdiques en el context de la neurobiologia de
la comunicació i del llenguatge amb la finalitat d'interpretar adequadament les informacions
proporcionades per altres professionals.
Dissenyar i realitzar presentacions adequades al context professional en el context de la neurobiologia
de la comunicació i del llenguatge.
Dur a terme la lectura crítica d'una publicació científica en l'àmbit de la neurobiologia de la comunicació
i del llenguatge, sobre la base de la qualitat metodològica del disseny de recerca utilitzat i de la
rellevància científica i pràctica dels seus resultats o aportacions.
Dur a terme una revisió sistemàtica en l'àmbit de la neurobiologia de la comunicació i del llenguatge per
sintetitzar la millor evidència científica disponible.
Escriure informes en l'àmbit de la neurobiologia de la comunicació i del llenguatge adequant-los als
estàndards de les principals associacions científiques.
Formular preguntes rellevants i definir adequadament objectius i hipòtesis de recerca per a la resolució
de problemes en l'àmbit de la neurobiologia de la comunicació i del llenguatge.
Identificar limitacions i biaixos de la disciplina en el context de la neurobiologia de la comunicació i del
llenguatge.
Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons
últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense
ambigüitats.
Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular
judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les
responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran
manera, amb treball autònom a autodirigit.
Reconèixer la importància i identificar els recursos relatius a la neurobiologia de la comunicació i del
llenguatge per a una actualització permanent en l'exercici de l'activitat professional.
Reconèixer la necessitat d'exploracions neurobiològiques addicionals complementàries a les fonts
d'informació recaptades.
Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o
l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
Utilitzar les fonts documentals per a l'obtenció d'informació pertinent en l'àmbit de la neurobiologia de la
comunicació i del llenguatge, seleccionant les més adequades i argumentant els criteris de garbellat i
de qualitat de les mateixes.

Continguts

1. Avenços en la neuroanatomia funcional de l'audició, el llenguatge i de la comunicació.

2. Introducció a la genòmica de les capacitats cognitives
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3. Desenvolupament cerebral al llarg del cicle vital

4. Reorganització funcional dependent de l'experiència

5. Alteracions genètiques i epigenètiques en els trastorns del llenguatge i la comunicació

6. Alteracions genètiques i epigenètiques en els trastorns cognitius

7. Avenços en alteracions neuroquímiques en els trastorns del llenguatge i la comunicació.

Metodologia

La metodologia usada serà la de classes magistrals actives.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS
Resultats
d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes expositives 27 1,08 1, 2, 8, 9, 10, 12, 14

Presentació oral de treballs 4,5 0,18 1, 9, 10

Tipus: Supervisades

Tutoria 7,5 0,3

Tipus: Autònomes

Cerca de documantació en revistes, llibres i altres fonts de

documentació

8 0,32 4, 5, 11, 13, 14, 15

Elaboració de treballs escrits 15 0,6 1, 2, 3, 6, 7, 12

Elaboració presentació oral 7 0,28 1, 3, 6, 7, 9, 15

Estudi personal 40,5 1,62 1, 10, 11, 14

Lectura d'articles i altres documents científics 40,5 1,62 2, 7, 8, 10, 11, 15

Avaluació

L'avaluació es durà a terme a partir de vàries evidències d'aprenentatge que són: 

EV1: Elaboració d'un treball sobre una qüestió rellevant en la Neurobiologia del l'audició ,el llenguatge i la
comunicació (30 % de la qualificació final)

EV1a: Resultats de la cerca bibliogràfica sobre la qüestió rellevant (4 articles) (10 %)

EV1b: Elaboració i lliurament d'un informe escrit sobre el tema rellevant en la Neurobiologia del l'audició
,el llenguatge i la comunicació del tema escolli màxim 5 planes) (20 %)(

EV2: Presentació oral i defensa del tema escollit. (30 % de la qualificació final)

EV3: Informe escrit ((30 % de la qualificació final)
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EV4: Assistència (10 % de la qualificació final)

Nota global

La nota global de l'assignatura serà la mitjana ponderada de la puntuació obtinguda en cada un de les
evidències d'aprenentatge .

Definició de "No avaluat"

Es qualificaran com a "No avaluat" els estudiants que: 1) no hagin presentat cap de les dues evidencies
relacionades amb el Treball de revisió ; o 2) hagin presentat a vàries evidències, però el pes total d'aquestes,
és inferior al 40,5 de la qualificació final.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Assistència 10 0 0 1, 14

Informe escrit 30 0 0 10, 12, 13, 14

Presentació oral i defensa del treball de revisió 30 0 0 1, 3, 7, 9, 10, 14

Resultats cerca bibliografica 10 0 0 2, 4, 5, 15

Treball de revisió escrit (maxim 5 planes) 20 0 0 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14
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