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Prerequisits
Es recomana cursar paral·lelament l'assignatura optativa de quart curs "Comunicació i llenguatge oral en
l'escola inclusiva".

Objectius
Els objectius metodològics d'aquesta assignatura es desenvolupen amb estratègies que se centren en el
treball dirigit, el treball supervisat i el treball autònom.
Els objectius a assolir són els següents:
1. Conèixer el sistema educatiu i l'estructura del currículm per poder establir el marc d'actuació davant les
necessitats especifiques d'aprenentatge.
2. Adaptar processos d'ensenyament- aprenentatge per donar resposta a les necessitats educatives
específiques de l'alumnat en contextos de diversitat.
3. Explorar diferents alternatives metodològiques per a donar resposta a les necessitats educatives
específiques dels alumnes.

Competències
Assessorar equips escolars, assistencials i sanitaris en l'elaboració i l'execució de polítiques d'atenció i
educació sobre temes relacionats amb la logopèdia.
Comprendre, integrar i relacionar nous coneixements fruit d'un aprenentatge autònom.
Comprometre's de manera ètica per la qualitat de l'actuació.
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.
Integrar els fonaments biològics (anatomia i fisiologia), psicològics (processos i desenvolupament
evolutiu), lingüístics i pedagògics de la intervenció logopèdica en la comunicació, el llenguatge, la parla,
l'audició, la veu i les funcions orals no verbals
Tenir una actitud d'aprenentatge estratègica i flexible.
Treballar en equips intradisciplinaris i interdisciplinaris.
Utilitzar les tècniques i els instruments d'exploració propis de la professió i registrar, sintetitzar i
interpretar les dades aportades integrant-les al conjunt de la informació.
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Resultats d'aprenentatge
1. Analitzar la influència de l'escolaritat compartida sobre el desenvolupament d'infants que requereixen
adaptacions curriculars.
2. Avaluar i valorar les competències comunicatives i del desenvolupament de les habilitats lingüístiques
dels escolars.
3. Col·laborar en l'adaptació curricular i/o programa d'accés curricular, d'acord a les dificultats d'audició i/o
llenguatge de l'escolar.
4. Comprendre, integrar i relacionar nous coneixements fruit d'un aprenentatge autònom.
5. Comprometre's de manera ètica per la qualitat de l'actuació.
6. Descriure la influència del context i de la interacció social i dinàmica a l'hora d'avaluar les necessitats
educatives especials i de dissenyar i planificar una intervenció.
7. Detectar els problemes comunicatius que generen dificultats en els aprenentatges escolars.
8. Establir i enumerar criteris adequats per elaborar una adaptació curricular individualitzada.
9. Explicar de manera contextualitzada les intervencions logopèdiques en el marc escolar tenint en
compte el projecte educatiu de centre i el currículum comú de tot l'alumnat.
10. Explicar de manera crítica la repercussió de diferents models de política d'integració educativa en l'ús
dels recursos públics del sistema educatiu.
11. Explicar el paper que té el currículum comú en l'àmbit escolar.
12. Explicar les necessitats educatives especials relacionades amb els trastorns de l'audició i la parla.
13. Explicar mètodes per afavorir el desenvolupament integral de les persones amb necessitats educatives
especials a qui va dirigida l'actuació.
14. Tenir una actitud d'aprenentatge estratègica i flexible.
15. Treballar en equips intradisciplinaris i interdisciplinaris.

Continguts
1-El context del sistema educatiu
- Sistema Educatiu
- Les diferents etapes educatives
2-El currículum
- Els fonaments del currículum
- Característiques del currículum
3-El disseny i l'organització dels contexts d'ensenyament- aprenentatge
- El projecte educatiu de centre
- El projecte lingüístic
- La programació anual
- La programació de l'aula (Unitats didàctiques o de programació)
4-Condicions que comporten la necessitat de realitzar adaptacions curriculars i plans individualitzats
(PI)
- Necessitats Educatives Especials: Conceptes, tipus i causes
- Dificultats d'aprenentatge relacionats amb l'audició i la parla
5-Dimensions crítiques del disseny de les adaptacions curriculars i els PI

- Estructura i instruccions per a l'elaboració d'un PI

2

- Estructura i instruccions per a l'elaboració d'un PI
- Seguiment i valoració de l'aplicació d'un PI. Valoració de l'alumne
6-Estratègies metodològiques i recursos per a l'atenció a la diversitat
- L'escola com a medi integrador. L'escola inclusiva
- El paper del/ de la logopeda
- Criteris per a organitzar la resposta a les diferents necessitats de l'alumnat

Metodologia
La metodologia emprada inclourà:
Presentació, síntesi i explicacions per part del professor sobre continguts del temari.
Anàlisi, discussions i treballs en grup i individuals sobre lectures d'articles, capítols de llibre i o vídeos.
Projecció de vídeos, anàlisi de casos i experiències educatives inclusives.
A partir de la presentació d'un cas amb Necessitats Educatives Especials (NEE) elaborar una proposta
de les adaptacions necessàries del currículum i d'un pla individualitzat (PI).
Els objectius metodològics d' aquesta assignatura es desenvolupen amb estratègies que se centren en el
treball dirigit, el treball tutorizat-supervisat i el treball autònom.

Activitats formatives
Títol

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

38

1,52

1, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

26

1,04

1, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

84

3,36

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15

Tipus: Dirigides
Presentació, síntesi i explicacions per part del
professor
Tipus: Supervisades
Tutories
Tipus: Autònomes
Estudi personal i treball en equip

Avaluació
Evidència 1 (30%): Presentacio del treball grupal.
Evidència 2 (30%): Exposició del treball.
Evidència 3 (40%): Treballs pràctics: portfoli individual de l'alumne on es reculliran evidències de suport a les
diferents activitats realitzades a l'assignatura.
El treball grupal consistirà en l'aprofundiment d'una estratègia/metodologia d'atenció a la diversitat d'entre les
següents:
- Grups reduïts
- Tutoria entre iguals

3

- Cotutoria
- Grups flexibles
- Treball cooperatiu
- Tertúlies dialògiques
- etc.
Per considerar l'assignatura superada cal una nota mínima de 5,0. Per aprovar cal tenir totes les activitats
avaluatives aprovades amb 5,0 i haver assistit a un mínim del 80% de les sessions presencials, que són
obligatòries.
Als estudiant que durant el curs hagin fet un seguiment adient de l'assignatura i tot i així els quedi algun
aspecte no assolit, se'ls donarà l'oportunitat de poder superar la matèria realitzant una avaluació final. En
aquest cas la nota màxima de l'activitat a recuperar serà d'un aprovat (5,0). No es contempla la possibilitat de
que aquesta re-evaluació serveixi per apujar nota, ja que només es podràn presentar si la nota de curs tingués
un valor entre 4,0 i 4,9.
Els resultats de cadascuna de les avaluacions s'hauran de publicar en el campus virtual en el termini màxim
de 15 dies després de la seva realització, i s'haurà d'oferir una data de revisió dintre dels 10 dies següents a la
seva publicació.

Activitats d'avaluació
Títol

Pes

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

Elaboració d'un treball pràctic en grup

30%

0

0

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Presentació oral del treball grupal

30%

2

0,08

1, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Recull d'evidències d'avaluació individuals

40%

0

0

1, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
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