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Prerequisits
Pel correcte desenvolupament del mòdul, es requerirà que l'alumnat tingui coneixements previs sobre els
trastorns específics de la comunicació i del llenguatge oral i escrit, que puguin ser la base per a l'ampliació i
actualització dels continguts teòric-pràctics que es treballaran en les sessions programades.

Objectius
Ampliar la formació del professional de la logopèdia, dotant-lo dels continguts teòrics i pràctics que possibiliten
la seva qualificació i especialització en la investigació, el diagnòstic i la intervenció dels trastorns específics de
la comunicació i del llenguatge oral i escrit.

Competències
Actualitzar, relacionar críticament i aplicar a l'activitat professional els diferents marcs teòrics sobre els
processos d'aprenentatge i d'adquisició dels processos comunicatius.
Adequar i supervisar plans d'intervenció logopèdica, en funció de l'avaluació i de les variables
individuals i socials concurrents, enfront de problemàtiques noves i complexes.
Aplicar el mètode científic en la pràctica professional.
Recaptar, analitzar i utilitzar críticament les fonts d'informació necessàries per a l'avaluació i la
intervenció logopèdica.

Resultats d'aprenentatge
1. Aprofundir en el coneixement dels processos cognitius implicats en l'aprenentatge de la lectoescriptura
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1. Aprofundir en el coneixement dels processos cognitius implicats en l'aprenentatge de la lectoescriptura
i en els seus trastorns.
2. Aprofundir en el coneixement dels processos implicats en l'adquisició del llenguatge oral i en els seus
trastorns.
3. Dissenyar estratègies d'intervenció logopèdica adaptades a l'especificitat de cada cas, atenent al
context personal, familiar i social.
4. Dur a terme una revisió sistemàtica en el context dels trastorns específics de la comunicació i del
llenguatge oral i escrit per sintetitzar la millor evidència científica disponible.
5. Establir els objectius de la intervenció logopèdica des d'una perspectiva interdisciplinària en l'àmbit dels
trastorns específics de la comunicació i del llenguatge oral i escrit.
6. Identificar els elements rellevants de l'anamnesi i l'entrevista inicial per al procés d'avaluació.
7. Identificar i seleccionar les estratègies d'intervenció logopèdica més adequades en cada cas, atenent al
context personal, familiar i social.
8. Identificar les característiques de l'entorn familiar i social per determinar la seva influència en el procés
d'intervenció en trastorns específics de la comunicació i del llenguatge oral i escrit.
9. Interpretar adequadament el llenguatge propi de fonts d'informació no logopèdiques sobre trastorns
específics de la comunicació i del llenguatge oral i escrit utilitzades per altres professionals.
10. Interpretar críticament els resultats dels instruments i tècniques d'avaluació i exploració més rellevants
per a la intervenció logopèdica en trastorns específics de la comunicació i del llenguatge oral i escrit.
11. Reconèixer la necessitat d'exploracions addicionals, complementàries a les fonts d'informació
recaptades sobre trastorns específics de la comunicació i del llenguatge oral i escrit.
12. Seleccionar de forma argumentada, sobre la base de criteris de garbellat i de qualitat, les fonts
documentals pertinents per a l'objectiu de la recerca, l'avaluació o la intervenció logopèdica en el
context dels trastorns específics de la comunicació i del llenguatge oral i escrit.
13. Utilitzar críticament els instruments i tècniques d'avaluació i exploració més rellevants per a la
intervenció logopèdica en trastorns específics de la comunicació i del llenguatge oral i escrit.

Continguts

1. Avaluació del llenguatge oral I: Actualització sobre el llenguatge oral: adquisició, processament i dificultats específiques.
Avaluació perfil de llenguatge.
2. Avaluació del llenguatge escrit I: Actualització sobre el llenguatge escrit: adquisició, processament i dificultats
específiques. Avaluació perfil lectoescriptor.
3. Intervenció en el llenguatge oral: Intervenció logopèdica, assessorament familiar i adaptacions escolars.
4. Avaluació del llenguatge oral II: Actualització i instruments d'avaluació per al llenguatge oral estandarditzats. Anàlisi de
casos.
5. Avaluació del llenguatge escrit II: Actualització i instruments d'avaluació per al llenguatge escrit estandarditzats. Anàlisi de
casos.
6. Intervenció en el llenguatge escrit: Intervenció logopèdica, assessorament familiar i adaptacions escolars.

Metodologia
El mòdul s'organitzarà en continguts teòrics, que es treballaran a partir d'activitats dirigides en format de
classes expositives, i a partir d'activitats autònomes, mitjançant la lectura d'articles i l'estudi personal. També
té un fort contingut pràctic que es treballarà a través de la resolució de casos clínics i el debat, on serà molt
important el treball cooperatiu del grup. L'assistència serà obligatòria en el 80%.

Activitats formatives
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Títol

Resultats
d'aprenentatge

Hores

ECTS

31,5

1,26

1, 2, 3, 5, 6, 7,
8

13

0,52

7

72,5

2,9

2, 3, 4, 5, 9, 10,
11, 12

Tipus: Dirigides
Classe expositiva, Debat , Aprenentatge basat en problemes: resolució de casos
clínics
Tipus: Supervisades
Tutories
Tipus: Autònomes
Elaboració de treballs escrits, preparació de presentació orals de treballs, lectura
de articles e informes de interès, estudi personal

Avaluació
Es realitzaran tres tipus d'evidència d'aprenentatge: el lliurament i/o defensa oral d' informes, el lliurament de
treballs i una prova escrita de resposta curta oberta.
L'alumnat serà considerat no avaluable quan no es presenti al 60% de les activitats avaluatives.
El Mòdul serà considerat suspès quan no es superi amb un 5 la nota mitjana de les tres activitats avaluatives.
La prova escrita individual haurà de ser aprovada amb un 5 per a poder fer la mitjana amb la resta d'activitats
avaluatives. La resta d'activitats avaluatives hauran de tenir una nota mínima de 4 per a poder fer la mitjana
amb la resta d'activitats avaluatives.
La revisió de les activitats avaluatives serà considerada una activitat supervisada.

Activitats d'avaluació
Títol

Pes

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

Lliurament de treballs (grupal).

30%

1

0,04

3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13

Lliurament i/o defensa oral d'informes (individual).

30 %

30

1,2

6, 7, 9, 10, 11, 12, 13

Prova escrita (individual).

40%

2

0,08

1, 2, 3, 5, 7, 8
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