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Prerequisits

Es recomana revisar els conceptes de les assignatures de Psicologia Evolutiva de la primera infantesa,
l'Adquisició i Processament del Llenguatge i de Alteracions de l'Audició. Valoració i Intervenció

Objectius

Els principals objectius formatius de l'assignatura són els que segueixen:

Conèixer els processos d'adquisició del llenguatge oral de la criatura sorda comparativament amb la
oient des dels diferents enfocaments teòrics.
Valorar les necessitats informatives, formatives i d'acompanyament psíquic de les famílies amb
criatures sordes.
Aplicar les estratègies adequades d'orientació i consell familiar
Elaborar i aplicar les estratègies d'estímul a la comunicació i a l'adquisició del llenguatge oral en els
primers anys de vida de la criatura sorda
Aplicar les estratègies adequades d'orientació i d'assessorament en els centres educatius.
Realitzar una activitat pràctica d'observació en un contex escolar

Competències

Comprendre, integrar i relacionar nous coneixements fruit d'un aprenentatge autònom.
Comprometre's de manera ètica per la qualitat de l'actuació.
Comunicar oralment i per escrit les observacions i les conclusions al pacient, als familiars i a la resta de
professionals que intervenen en l'atenció, adaptant-se a les característiques sociolingüístiques de
l'entorn.
Demostrar que es comprenen els trastorns de la comunicació, el llenguatge, la parla, l'audició, la veu i
les funcions orals no verbals.
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.
Dissenyar, implementar i avaluar accions de prevenció dels trastorns de la comunicació i el llenguatge.
Identificar, analitzar i resoldre problemes ètics en situacions complexes.
Tenir una actitud d'aprenentatge estratègica i flexible.
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Resultats d'aprenentatge

Analitzar els sistemes humans de comunicació com a base per comprendre els trastorns comunicatius i
del llenguatge.
Comprendre, integrar i relacionar nous coneixements fruit d'un aprenentatge autònom.
Comprometre's de manera ètica per la qualitat de l'actuació.
Explicar oralment i redactar les seves observacions i conclusions a la resta de professionals
adaptant-se a les característiques sociolingüístiques de l'entorn
Identificar les diferents maneres de comunicar-se de les persones amb dèficit auditiu i explicar les
implicacions que tenen en el tractament logopèdic directe amb l'infant i indirecte amb la família.
Identificar, analitzar i resoldre problemes ètics en situacions complexes.
Orientar les famílies amb infants sords durant tot el procés d'intervenció logopèdica per afavorir el
desenvolupament d'aquests infants.
Tenir una actitud d'aprenentatge estratègica i flexible.
Utilitzar el llenguatge de signes com a recurs i suport al desenvolupament del llenguatge en pacients
amb dificultats amb el desenvolupament del llenguatge oral.

Continguts

ELS PRIMERS ANYS DE VIDA

1.Detecció, diagnosi i primer acolliment de la criatura sorda i de les seves famílies

2. L'impacte de la sordesa en les criatures afectades

3.Metodologia d'estimul a la comunicació i al llenguatge oral

4.Valoració del desenvolupament psíquic comunicatiu i lingüístic de la criatura sorda durant els 2 primers anys
de vida

ELS MEDIS FAMILIARS

6.L'impacte de la sordesa en els medis familiars de les criatures sordes

7.Metodologia d'atenció i d'acompanyament de les famílies

L'ETAPA DE PARVULARI

8. L'Etapa de 3 a 6 Evolució i valoració

9. Metodologia i estratègies de intervenció

10. L'ús, motivació i activitats preparatories a la llengua escrita

INTERVENCIÓ LOGOPÈDICA EN ENTORNS ESCOLARS

11. l'Escoleta: una escola inclusiva

12. Bases i estratègies d' intervenció logopèdica

13. Estratègies d'inclusió en el context escolar

Metodologia

La metodologia es fonamenta en interpretar les conductes visionades en vídeos o directament en el
tractament logopèdic partint dels conceptes i criteris exposats a classe o llegits en els textos presentats en el
moodle.

Es combinen diferents activitats d'aprenentatge: classes expositives, discussió per grups per interpretar les
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Es combinen diferents activitats d'aprenentatge: classes expositives, discussió per grups per interpretar les
conductes observades, reflexió sobre els textos llegits, treball individual de interpretació de conductes i de
programació d'activitats logopèdiques etc.

El treball de camp consisteix en una observació directa en un context escolar.

L'integració dels conceptes teòrics i les activitats de camp a la primera part del curs consisteixen en l'anàlisi i
avaluació de conductes infantils i d'estratègies a emprar. A la segona part del curs l'estudiantat construeix ell
mateix estratègies.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS
Resultats
d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes expositives 24 0,96 1, 5, 7

Classes pràctiques 12 0,48 1, 4, 5, 7

Tipus: Supervisades

Atenció individualitzada (presencial o virtual) als estudiants que ho
sol.licitin

7 0,28 2, 8

Tutories de seguiments dels treball grupals 35 1,4 4, 5

Tipus: Autònomes

Cerca autònoma d'informació 10 0,4 1, 2, 4, 5, 7

Estudi individual de la matèria i preparació per l'examen 15 0,6 1, 2, 6

Lectures, observacions i elaborar programacions 30 1,2 1, 2, 3, 5

Treball grupal per la realització del treball final 15 0,6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9

Avaluació

Les evidències d'aprenentatge consisteixen en la capacitat global de l'alumnat de conèixer i aplicar les
tècniques d'exploració i tractament de la criatura sorda als primers anys de vida i dels medis educatius en que
creix.

Dos primers treballs (activitat 1 i 2) grupals i escrits, realitzats a partir del visionat de casos, permeten conèixer
les estratègies comunicatives que posen en pràctica els pares de criatures sordes corresponents a dues
etapes en l'adquisició del llenguatge oral. El treball s'haurà de lliurar durant les setmanes 14 o 15.

El treball de camp és realitza de manera grupal. Consisteix en una observació natural de criatures amb dèficit
auditiu en un context escolar. Aquesta activitat explora la capacitat d'observació i anàlisi de la situació.

Mitjançant les activitat d'avaluació s'explora la capacitat de integració de les competències aplicades a cada
etapa evolutiva en les bases teòriques corresponents i en els criteris d'intervenció logopèdics bàsics.

L'examen final consisteix en una prova tipus test que engloba els conceptes bàsics de l'assignatura i la seva
aplicació. L'examen final es realitzarà durant les setmanes 16 o 17.

https://www.uab.cat/web/estudiar/graus/graus/avaluacions-1345722525858.html
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* AVALUABLE: Un/a estudiant que hagi lliurat evidències d'aprenentatge amb un pes igual o superior a 4
punts (40%) constara com a "avaluable"

* ASSIGNATURA SUPERADA:L'assignatura estarà superada per l'estudiant que hagi lliurat totes les
evidències, hagi realitzat el 90% de les hores pràctiques, i la mitjana de les evidències sigui igual o superior a
5. Les evidències faran mitja sempre i quan a la prova teòrica obtingui una nota de 5.

* RECUPERACIÓ: Podran optar arealitzar alguna de les proves de recuperació aquell alumnat que no hagi
assolit els criteris establerts per superar l'assignatura i que hagi estat prèviament avaluat en un conjunt
d'activitats el pes de les quals equivalgui aun mínim de dues terceres parts de la qualificació total de
l'assignatura. La nota màxima que es podrà obtenir d'una evidència recuperada serà de 5 punts.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS
Resultats
d'aprenentatge

1. Treball escrit sobre els inicis de la comunicació de 0-3 anys.
Estratègies familiars.

15% 0 0 1, 2, 4, 5, 7

2. Treball escrit sobre els inicis del llenguatge oral de 4 a 6 anys.
Estratègies familiars.

15% 0 0 2, 5, 7

3.Examen tipus test sobre els conceptes bàsics de l'assignatura i la seva
aplicació

40% 2 0,08 1, 2, 7

4.Treball de camp sobre valoració i estratègies logopèdiques 30% 0 0 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9
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