2017/2018
Trastorns de la Comunicació i del Llenguatge
Derivats del Dèficit Auditiu
Codi: 43614
Crèdits: 6

Titulació

Tipus

Curs

Semestre

4315497 Trastorns de la Comunicació i del Llenguatge

OT

0

2

Professor de contacte

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Nom: Cristina Cambra Verges

Llengua vehicular majoritària: català (cat)

Correu electrònic: Cristina.Cambra@uab.cat

Altres indicacions sobre les llengües
Si hi ha estudiants de fora de Catalunya no competents amb la llengua catalana, la docència es farà en
castellà

Equip docent
Nuria Silvestre Benach
Carrasumada Serrano Pau

Equip docent extern a la UAB
Jesús Valero
Núria Rosich

Prerequisits
S'aconsella repassar els continguts del mòdul 6: Actualització en trastorns específics de la comunicació i del
llenguatge oral i escrit.

Objectius
Ampliar la formació del professional de la logopèdia, oferint continguts teòrics i pràctics que possibilitin la seva
qualificació i l'especialització en la investigació, diagnòstic i intervenció dels trastorns de la comunicació i del
llenguatge derivats del dèficit auditiu, així com l'actualització en la investigació d'implants coclears i altres
avenços tecnològics de suport a l'audició.

Competències
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.
Dissenyar i aplicar estratègies per intervenir des d'un enfocament biopsicosocial a fi de facilitar la
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Dissenyar i aplicar estratègies per intervenir des d'un enfocament biopsicosocial a fi de facilitar la
inclusió social de les persones afectades per trastorns de la comunicació i del llenguatge.
Mostrar habilitats de comunicació interpersonal i de maneig de les emocions per a una interacció
efectiva amb els pacients, familiars i cuidadors en els processos d'identificació del problema, avaluació,
comunicació del diagnòstic i intervenció i seguiment.

Resultats d'aprenentatge
1. Adequar el discurs a les competències lingüístiques i comunicatives de l'usuari amb dèficit auditiu i la
seva família.
2. Conèixer i intervenir sobre els facilitadors i barreres de l'adhesió terapèutica de l'usuari amb dèficit
auditiu.
3. Dissenyar estratègies d'intervenció logopèdica en l'àmbit dels trastorns de la comunicació i del
llenguatge derivats del dèficit auditiu adaptades a l'especificitat de cada cas, atenent al context
personal, familiar i social.
4. Dissenyar i aplicar estratègies de sensibilització i de canvi social per facilitar la inclusió de les persones
afectades per trastorns de la comunicació i del llenguatge.
5. Dur a terme una revisió sistemàtica per sintetitzar la millor evidència científica disponible.
6. Elaborar i aplicar estratègies que dotin a la persona amb el risc d'exclusió social de recursos per
afrontar les dificultats en els diferents contextos.
7. Establir els objectius de la intervenció logopèdica en l'àmbit dels trastorns de la comunicació i del
llenguatge derivats del dèficit auditiu des d'una perspectiva interdisciplinària.
8. Identificar i seleccionar les estratègies d'intervenció logopèdica en l'àmbit dels trastorns de la
comunicació i del llenguatge derivats del dèficit auditiu més adequades en cada cas, atenent al context
personal, familiar i social.
9. Identificar les característiques de l'entorn familiar i social per determinar la seva influència en el procés
d'intervenció en l'àmbit dels trastorns de la comunicació i del llenguatge derivats del dèficit auditiu.
10. Intervenir sobre les barreres i facilitadors que incideixen en els diferents contextos de la persona per
facilitar la seva inclusió social.
11. Reconèixer els estats afectius i processos vivencials de l'usuari amb dèficit auditiu i la seva família.
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 de la comunicació i del llenguatge derivats del dèficit auditiu.

Continguts
1. Programació i adaptació de l'implant coclear: col·laboració audioprotetista-logopeda.
2. Recerca i atenció a infants amb sordesa de 0-6anys.
2.1 Recerca sobre l'adquisició del llenguatge oral.
2.2 L'entorn familiar i social de l'infant amb sordesa.
3. Recerca sobre l'aprenentatge de les matemàtiques i interrelació amb la percepció visual.
4. Actualització en recerca sobre presbiacúsia.

Metodologia
La metodologia d'aquest mòdul inclou:
Classes magistrals
Anàlisi de casos pràctics
Tutories per aclarir dubtes i per fer el seguiment del treball escrit
Treball autònom: lectura d'articles i documents bibliogràfics, i redacció del treball
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Activitats formatives
Títol

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

31,5

1,26

1, 2, 4, 6, 9, 10, 11

13,5

0,54

3, 7, 8

105

4,2

5, 12

Tipus: Dirigides
Classes magistrals
Tipus: Supervisades
Anàlisi de casos pràctics i tutories
Tipus: Autònomes
Lectura d'articles i documents bibliogràfics, i redacció d'un treball

Avaluació
L'avaluació d'aquest mòdul es farà a partir de dues evidències d'aprenentatge: un treball escrit individual a
partir de la lectura d'articles científics sobre un dels continguts del programa del mòdul (50%) i un examen
individual (50%).
Un/a estudiant que sols presenti una de les dues evidències d'aprenentatge constarà com a "no avaluable".
Assignatura superada: l'estudiant supera l'assignatura si obté una qualificació mínima de 5 punts (escala 0-10)
com a nota mitjana de les dues evidències d'aprenentatge.
Prova de re-avaluació: l'estudiant pot optar a una re-avaluació de les evidències d'aprenentatge no superades
si la qualificació final de l'avaluació continuada està entre 4 i 4,9 punts (escala 0-10).
Cal superar amb una puntuació igual o major a 5 punts cadascuna de les evidències d'aprenentatge a
les quals l'estudiant es presenta en la re-avaluació.
En el càlcul ponderat de la nota final s'incorporarà una puntuació de 5 punts per a cadascuna de les
evidències d'aprenentage re-avaluades.

Activitats d'avaluació
Títol

Pes

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

Examen individual

50%

0

0

1, 2, 8, 9, 11

Treball escrit individual

50%

0

0

3, 4, 5, 6, 7, 10, 12
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