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Prerequisits

Per seguir correctament l'assignatura, és aconsellable haver cursat les assignatures de 'Lingüística' i
'Lingüística aplicada a les patologies del llenguatge', 'Adquisició i processament del llenguatge', així com
'Introducció a la metodologia científica i als processos psicològics bàsics'.

Es recomana especialment revistar els continguts següents de l'assignatura 'Adquisició i processament del
llenguatge': perspectives teòriques sobre l'adquisició del llenguatge, característiques i fases del
desenvolupament a nivell fonològic, lèxic, morfosintàctic i pragmàtic.

AQUESTA GUIA DOCENT CORRESPON TAMBÉ A LA DOCÈNCIA ALTERNATIVA PER A L'ALUMNAT
MATRICULAT A L'ASSIGNATURA DEL PLA D'ESTUDIS ANTIC 101732.- Llenguatge en entorn multilingües

Objectius

Vivim en un entorn bilingüe i, cada vegada més, multilingüe: molts nens i joves provenen de famílies en les
quals es parlen llengües diverses, a vegades diferents de les pròpies del nostre entorn; les llengües de l'entorn
social i de l'escola poden no coincidir amb les seves. El repte que es planteja en aquest context és el de
garantir l'aprenentatge de les llengües del país (juntament amb el d'alguna de les llengües de comunicació

internacional) a la vegada que es preservi la supervivència de les llengües d'origen dels subjectes. Els futurs
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internacional) a la vegada que es preservi la supervivència de les llengües d'origen dels subjectes. Els futurs
professionals de la logopèdia també hauran d'afrontar aquest repte i atendre a les necessitats dels subjectes
que creixen amb dues o més llengües o que, havent crescut amb una llengua, aprenen una o diverses
segones llengües en aquest context, moltes vegades venint d'una altra cultura o d'entorns socioeconòmics
desfavorits. D'altra banda, per encarar la pràctica logopèdica en aquests entorns multilingües i multiculturals a
vegades no serviran els procediments de diagnòstic i intervenció habituals i caldrà desenvolupar procediments
que assumeixin aquesta diversitat lingüística i fins i tot que se n'aprofitin. I per a això és necessari conèixer la
influència dels entorns multilingües en les característiques normals i patològiques del llenguatge, així com la
influència de la cultura i l'estatus sociòeconomic en el desenvolupament lingüístic.

Aquesta assignatura tractarà sobre diversos aspectes psicolingüístics del bilingüisme i del multilingüisme,
sobretot des de la perspectiva de l'adquisició, però també des de la dels processos cognitius i els usos del
llenguatge en entorns multilingües. L'objectiu general és preparar elsestudiants perquè en el futur puguin
desenvolupar estratègies d'interacció comunicativa innovadores i aproximacions a l'avaluació i intervenció en
els trastorns del desenvolupament del llenguatge que superin les propostes existents, basades
majoritàriament en descripcions del procés d'adquisició del llenguatge en situacions monolingües.

A partir d'aquest objectiu general, l'assignatura es planteja específicament proporcionar els elements
fonamentals, teòrics i pràctics, perquè l'estudiant sigui capaç de:

-comprendre les característiques lingüístiques i psicològiques de les situacions de multilingüisme, en especial
les derivades de moviments migratoris

-conèixer els processos d'aprenentatge multilingüe i apreciar la incidència de diferents factors individuals i
socials en el seu desenvolupament

-apreciar les característiques diferencials de les llengües i la possible influència en els processos d'adquisició
del llenguatge i d'aprenentatge de segones llengües

-ser sensible a la influència dels entorns multilingües i multiculturals en les característiques normals i
patològiques del llenguatge

-desenvolupar propostes d'eines de diagnòstic i intervenció que prenguin en consideració les particularitats de
les diverses situacions de desenvolupament multilingüe en diferents moments evolutius i que serveixin per
abordar de manera satisfactòria els processos de comunicació i els procediments d'avaluació i intervenció en
la pràctica logopèdica amb subjectes multilingües i/o provinents d'altres cultures

Per assolir aquests objectius, tractarem les característiques del desenvolupament multilingüe en el marc dels
processos de desenvolupament del llenguatge i algunes de les característiques de l'aprenentatge de segones
llengües, considerant els factors que influeixen en les diferents circumstàncies d'aprenentatge. Es
presentaran, a més, les diferents etapes per les quals passa el desenvolupament lingüístic en els aspectes
fonològics, lèxics, morfosintàctics i discursius; aquestes seran analitzades i exemplificades des de
perspectives multilingües. Els aspectes descriptius del desenvolupament s'emmarcaran en diferents postures
teòriques sobre el desenvolupament del llenguatge i sobre els processos d'aprenentatge. Es discutiran també
els possibles efectes cognitius del multilingüisme, tema actualment objecte d'una àmplia activitat
investigadora. Tanmateix, es tractaran els efectes que s'han documentat de l'estatus socioeconòmic familiar
en el desenvolupament del llenguatge i el rendiment escolar.

Competències

Analitzar i sintetitzar informació.
Comprendre, integrar i relacionar nous coneixements fruit d'un aprenentatge autònom.
Comprometre's de manera ètica per la qualitat de l'actuació.
Demostrar que es comprenen els trastorns de la comunicació, el llenguatge, la parla, l'audició, la veu i
les funcions orals no verbals.
Dominar la terminologia que permeti interactuar de manera eficaç amb altres professionals.
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
Organitzar i planificar amb l'objectiu d'establir un pla per desenvolupar en un període establert.
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8.  

9.  

10.  
11.  

12.  

Organitzar i planificar amb l'objectiu d'establir un pla per desenvolupar en un període establert.
Utilitzar les tecnologies de la comunicació i la informació.
Valorar les produccions científiques que sostenen el desenvolupament professional del logopeda.

Resultats d'aprenentatge

Analitzar i sintetitzar.
Comprendre, integrar i relacionar nous coneixements fruit d'un aprenentatge autònom.
Comprometre's de manera ètica per la qualitat de l'actuació.
Descriure les principals aportacions de les produccions científiques vinculades als processos cognitius
de persones en entorns multilingües.
Enumerar i descriure els diferents fenòmens que s'esdevenen en el contacte entre llengües.
Explicar i comparar les diferents propostes teòriques en relació amb les representacions mentals en les
persones multilingües.
Explicar i relacionar entre elles les principals aportacions de treballs de recerca sobre l'adquisició del
llenguatge i sobre l'aprenentatge de segones llengües.
Explicar la influència dels entorns multilingües en les característiques normals i patològiques del
llenguatge.
Identificar, descriure i relacionar les diferents fases de l'adquisició del llenguatge en un context
multilingüe.
Organitzar i planificar amb l'objectiu d'establir un pla per desenvolupar en un període establert.
Utilitzar correctament la terminologia de la lingüística, la psicolingüística i la logopèdia, així com la
d'altres professions amb les quals sovint el logopeda estableix equips multidisciplinaris (metges,
fisioterapeutes, etc.).
Utilitzar les tecnologies de la comunicació i la informació.

Continguts

1. Introducció al desenvolupament i aprenentatge multilingüe:

1.1. Desenvolupament monolingüe, desenvolupament multilingüe i aprenentatge de segones llengües.

1.2. Definició de multilingüisme.

1.3. Característiques crítiques del desenvolupament multilingüe. Interacció entre sistemes lingüístics.

1.4. Factors que incideixen en el desenvolupament multilingüe.

2. Perspectives teòriques:

2.1. Aprenentatge per instrucció, per selecció o per construcció. Diferents postures sobre el desenvolupament

del llenguatge.

2.2. El paper de l'entorn i les estratègies d'interacció.

2.3. El paper dels procediments metalingüístics.

2.4. Cervells multilingües.

3. Característiques del desenvolupament multilingüe:

3.1. Característiques generals del procés d'adquisició de llengües.

3.2. La percepció de la parla: una primerenca diferenciació entre les llengües.

3.3. Característiques del desenvolupament fonològic.

3.4. Característiques del lèxic inicial i del desenvolupament lèxic; hipòtesis sobre el lèxic multilingüe.
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3.5. El desenvolupament morfosintàctic inicial; característiques del desenvolupament morfosintàctic.

3.6. Característiques del desenvolupament del discurs.

4. Les conseqüències cognitives del multilingüisme.

4,1. Conseqüències positives, negatives i aspectes indiferents.

4.2. Investigacions recents sobre l'atenció, la cognició i les habilitats metalingüístiques.

5. Orientacions per a la intervenció logopèdica en entorns multilingües

5.1. L'elaboració del perfil de bilingüisme.

5.2. Orientacions per a l'avaluació del llenguatge en persones multilingües.

5.3. Orientacions per a la intervenció en persones multilingües: llengües d'intervenció?

6. La influencia de la cultura i l'estatus socioeconòmic (SES):

6.1. La competència cultural del logopeda; els entorns multiculturals.

6.2. La influència del SES en l'adquisició del llenguatge.

6.3. La influència del SES en el rendiment escolar.

Metodologia

- ACTIVITAT DIRIGIDA:

Classes magistrals amb suport de TIC.

Seminaris en grup partit d'anàlisi i discussió d'articles especialitzats i casos. Els estudiants discutiran la
metodologia i les implicacions teòriques i pràctiques d'aquests de manera argumentada.

- ACTIVITAT SUPERVISADA

Tutories de seguiment de la realització dels treballs plantejats.

Tutories de consulta sobre les activitats d'autoavaluació proposades en el campus virtual.

- ACTIVITAT AUTÒNOMA

Lectura comprensiva d'articles especialitzats i documents diversos (informes, casos, materials del campus
virtual específics per a l'assignatura*, etc.).

Preparació i elaboració dels treballs plantejats.

Cerca de documentació i de dades.

Estudi: realització d'esquemes i resums.

*El material necessari per assimilar els continguts bàsics de l'assignatura es troba a l'aula Moodle de
l'assignatura

Nota: 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

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la
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Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la
complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació
de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS
Resultats
d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes magistrals amb suport de TIC i debat en gran grup 21 0,84 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 11

Seminaris en grup partit d'anàlisi i discusió d'articles i casos 24 0,96 1, 3, 5, 8, 10,
11

Tipus: Supervisades

Tutories de consulta sobre les activitats d'autoevaluació disponibles en el campus
virtual.

3 0,12 4, 5, 6, 7, 9

Tutories de seguiment de la realització dels treballs plantejats. 7 0,28 3, 5, 8, 10, 11

Tipus: Autònomes

Estudi: realització d'esquemes i resums. 36 1,44 1, 2, 4, 5, 6, 7,
9

Lectura comprensiva d'articles especialitzats i documents diversos (informes, casos,
materials del campus virtual, etc.)

28 1,12 2, 4, 5, 6, 7, 8,
9

Preparació i elaboració dels treballs plantejats. Cerca de documentació i de dades. 27 1,08 1, 3, 5, 8, 10,
11, 12

Avaluació

Les competències d'aquesta assignatura seran avaluades mitjançant: proves escrites, la participació en les
discussions d'articles especialitzats que tindran lloc durant les clases de Seminari, i la presentació
d'informes/treballs en les clases de Seminari.

El sistema d'avaluació s'organitza en dos mòduls, cada un dels quals tindrà assignat un pes específic en la
qualificació final.

Mòdul de lliurament d'informes/treballs: en aquest mòdul s'avaluaran els informes i treballs presentats
als seminaris amb un pes global del 20% de la qualificació final.
Mòdul de proves escrites, amb un pes global del 80% en la qualificació final.

En concret, es presentaran les evidències d'aprenentatge següents:

EV1: presentació d'informes i treballs i participació en les discussions del Seminari (pes del 20%). L'evidència
es considerarà presentada si s'ha lliurat com a mínim el 60% dels informes/treballs. (A partir de la setmana 2).
Hi ha informes individuals i grupals

EV2: prova escrita (pes del 40%) (primer període avaluatiu). Evidència individual.

EV3: prova escrita (pes del 40%) (segon període avaluatiu). Evidència individual.

L'estudiant aprovarà l'assignatura a partir d'obtenir com a mínim una qualificació de 5 (escala 0-10) com a
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L'estudiant aprovarà l'assignatura a partir d'obtenir com a mínim una qualificació de 5 (escala 0-10) com a
mitjana de les evidències, i d'haver aprovat dues de les tres evidències.

Un estudiant que hagi lliurat evidències d'aprenentatge amb un pes igual o superior a 4 punts (40%) no podrà
constar en actes com a 'no avaluable'.

Es preveu una prova de recuperació de les evidències d'aprenentatge en les quals no s'hagués demostrat un
rendiment satisfactori. Podrà optar a realitzar la prova de recuperaciól'alumnat que no hagi assolit els criteris
establerts per superar l'assignatura i que compleixi les següents condicions: (a) la nota de curs sigui igual o
superior a 3,5 i inferior a 5 punts (escala 0-10), i (b) 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.

La EV1 no es podrà recuperar. La nota màxima que es pot obtenir en l'assignatura en cas de superar la
recuperació serà Aprovat (5).

Enllaç a les pautes d'avaluació de la facultat: 
https://www.uab.cat/web/estudiar/graus/graus/avaluacions-1345722525858.html

No es preveu que l'alumnat de 2ª o posterior matrícula s'avalui mitjançant una única prova de síntesi no
recuperable.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS
Resultats
d'aprenentatge

EV1. Presentació d'informes del Seminari (grup partit) 20% 2 0,08 1, 3, 5, 8, 10, 11, 12

EV2. Prova escrita d'avaluació dels conceptes treballats en
l'assignatura I

40% 1 0,04 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
11

EV3. Prova escrita d'avaluació dels conceptes treballats en
l'assignatura II

40% 1 0,04 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
11
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