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La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de
les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Prerequisits

Pel correcte desenvolupament de l'assignatura, l'alumnat requerirà dels coneixements d'assignatures prèvies:

Adquisició i processament del llenguatge.
Lingüística aplicada a les patologies del llenguatge.
Trastorns i Avaluació de l'adquisició del llenguatge oral i escrit.

Objectius

Portar a terme la intervenció en un infant amb una dificultat evolutiva del llenguatge oral i escrit, requerirà que
decideixis quins objectius treballar i com prioritzar-los i seqüenciar-los al llarg de tot el procés que
desenvolupis. També hauràs de dissenyar la intervenció, seleccionant les activitats, els materials i els ajuts
necessaris perquè l'infant pugui construir el seu llenguatge. Aquest procés de presa de decisions sobre què i
com treballar requereix tenir uns coneixements que són els continguts d'aquesta assignatura. Però també serà
necessari recuperar d'altres coneixements que ja has estudiat en assignatures anteriors. Com concretar tots
els coneixements, nous i antics, per a dissenyar i realitzar la intervenció, ho farem a l'assignatura que ara
comencem.

El nostre treball, però, no pot donar-se en un context aïllat. Es necessari situar-lo en la quotidianitat de l'infant
per tal que els resultats de la intervenció es generalitzin cap a un conjunt més ampli de persones i situacions.
Per això, cal fer partícip l'entorn natural de l'infant: la família i l'escola. Hauràs de potenciar aquesta
participació i, en alguns casos, crear-la per tal que es dugui a terme adequadament.

La finalitat de l'assignatura és la de proporcionar-te les eines necessàries per a què com a futur logopeda
puguis intervenir en les dificultats evolutives del llenguatge oral i escrit. Els objectius proposats són:

Conèixer els models teòrics sobre intervenció en el llenguatge oral i escrit.
Conèixer les aportacions teòriques que permetran decidir què i com intervenir, en funció dels nivells del
llenguatge i de les dificultats infantils.
Prioritzar i seqüenciar els objectius de la intervenció.
Analitzar processos d'intervenció.
Elaborar programes de intervenció per a les dificultats del llenguatge oral i escrit.
Reflexionar sobre les variables que influeixen en el tractament.

Entendre el treball del logopeda des de la perspectiva de la multidisciplinarietat.
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Entendre el treball del logopeda des de la perspectiva de la multidisciplinarietat.
Elaborar programes d'assessorament per les famílies i escoles.

Competències

Actuar d'acord amb el codi deontològic de la professió: respectar el secret professional, aplicar criteris
professionals de finalització i derivació dels tractaments.
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.
Dissenyar i gestionar projectes.
Identificar, analitzar i resoldre problemes ètics en situacions complexes.
Organitzar i planificar amb l'objectiu d'establir un pla per desenvolupar en un període establert.
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.

Resultats d'aprenentatge

Comprometre's de manera ètica per la qualitat de l'actuació.
Definir els objectius, les tècniques i els recursos adequats per elaborar un tractament logopèdic amb
alteracions en l'adquisició de llenguatge oral o escrit.
Dissenyar i gestionar projectes.
Dissenyar un pla d'intervenció logopèdic de diferents casos pràctics amb alteracions en l'adquisició de
llenguatge oral o escrit.
Especificar criteris de finalització del tractament en els projectes d'intervenció.
Identificar les situacions que requereixen derivar el pacient a altres especialistes.
Identificar, analitzar i resoldre problemes ètics en situacions complexes.
Organitzar i planificar amb l'objectiu d'establir un pla per desenvolupar en un període establert.
Seleccionar i aplicar les tècniques específiques d'intervenció adequades per a les alteracions del
llenguatge oral o escrit.
Treballar en equips intradisciplinaris i interdisciplinaris.

Continguts

La intervenció en el llenguatge oral i escrit: Introducció. Els models d'intervenció. Les aportacions per a la
selecció dels objectius de la intervenció.

Els criteris per a la pressa de decisions: què i com intervenir. La priorització i la seqüènciació dels objectius.
Les activitats i els materials. Les estratègies per a la intervenció. L'entorn de la intervenció.

La intervenció en els nivells del llenguatge oral: objectius, activitats, materials i estratègies. La intervenció en
la comunicació. La intervenció en la comprensió. La intervenció en l'organització lèxica. La intervenció en
l'organització morfosintàctica. La intervenció en l'ús del llenguatge.

L'assessorament logopèdic. L'assessorament familiar. L'assessorament escolar.

La intervenció en les dificultats evolutives del llenguatge escrit: casos pràctics

Programas per a la intervenció en l'escriptura i la lectura.

El programa A.CO.S.

La intervenció en les alteracions del llenguatge escrit: casos pràctics.

Metodologia
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Metodologia

A nivell metodològic, l'assignatura requerirà el treball individual de lectures obligades i la realització d'activitats
pràctiques. Però al ser una assignatura molt pràctica, serà important el treball en grup d'anàlisi de casos i de
discussió conjunta. Per tant, el desenvolupament de l'assignatura es realitzarà a partir de classes magistrals,
treball cooperatiu, sessions pràctiques, tutories dels grups, estudi de casos, lectura d'articles, tot organitzat en
tres tipus d'activitats docents: classes teòriques, seminaris de discussió i seminaris d'elaboració de projectes
d'intervenció.

L'assistència als seminaris de petits grups d'elaboració de projectes d'intervenció NO és obligatòria.

La metodologia docent i l'avaluació proposades poden experimentar alguna modificació en funció de les
restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries. L'equip docent detallarà a través de l'aula
moodle o el mitjà de comunicació habitual el format presencial o virtual/on-line de les diferents activitats
dirigides i d'avaluació, tenint en compte les indicacions de la facultat en funció del que permeti la situació
sanitària"

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes teòriques 39 1,56 2, 5, 6, 9

Discussió conjunta de casos pràctics en gran grup 6 0,24 2, 10

Seminaris de petits grups d'elaboració de projectes d'intervenció 22 0,88 3, 4, 8, 10

Tipus: Supervisades

Tutories en petits grups 15 0,6 3, 4

Tipus: Autònomes

Estudi autònom 80 3,2 2, 3, 5, 6, 8, 9

Projectes d'intervenció 54 2,16 3, 4, 7, 10

Avaluació

El sistema d'avaluació s'organitza en tres activitats avaluatives de dues tipologia diferents, TOTES DE
REALITZACIÓ OBLIGATÒRIA:

EV1: Avaluació del LLenguatge oral (teoria i pràctica), amb un pes del 35 % de la nota (3,5 punts). Es
realitzarà 1 prova durant el primer període avaluatiu.
EV2: Avaluació del llenguatge escrit (teoria i pràctica), amb un pes del 35 % de la nota (3,5punts). Es
realitzarà 1 prova durant el segon perídode avaluatiu.
EV3: Presentacions de projectes d'intervenció, amb un pes del 30 % de la nota (3,5puntos). Es
presentarà 1 projecte durant el primer període avaluatiu.

Les evidècies EV1 i EV2 han d'estar aprovades conjuntament amb un 4 per poder sumar el resultat de l'EV3 i
al menys, una de les dues evidències ha d'estar aprovada.

A final de l'assignatura, l'alumnat que no hagi superat l'assignatura (amb una nota mínima d'un 3) podrà
acollir-se a una prova de recuperació de les evidències EV1 i EV2 no superades. La nota màxima de la part
recuperada serà de 5 punts. El format de la recuperació serà el mateix que el que tenia l'evidència suspesa.

Proves de recuperació: podra optar a realitzar algunes de les proves de recuperació aquell alumnat que no
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Codi Evidència Denominació Pes Format (oral, escrit
o ambdós)

Autoria(individual,
col·lectiva o
ambdues)

Via(presencial,
virtual o
ambdues)

EV1 Avaluació teòrica i pràctica
35% - 3,5 .

Escrit Individual Presencial

EV2 Avaluació teòrica i pràctica 35 % - 3,5
p.

Escrit Individual Presencial

EV3 Presentació projectes d'intervenció 30 % - 3 p. Escrit Colectiva Virtual

Proves de recuperació: podra optar a realitzar algunes 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 a un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de
l'assignatura.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

EV1 (Avaluació del llenguatge oral) 35% 2,5 0,1 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10

EV3: Presentació de projectes d'intervenció 30% 4 0,16 2, 5, 6, 9, 10

Ev2 (Avaluació del llenguatge escrit) 35% 2,5 0,1 1, 2, 4, 8, 9
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Asociación Dislexia y Familia. Cómo pueden aprender los alumnos con dislexia.

www.revneurol.com

www.disfam.net
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