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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.

Altres indicacions sobre les llengües

En cas que lestudiant tingui dificultats per entendre els enunciats de les proves escrites en català pot demanar
la prova en castellà sempre que ho faci abans de la setmana 4 per escrit a la coordinació de lassignatura

Equip docent

Eduardo Doval Diéguez

Prerequisits

Sense prerequisitis específics.

Objectius

L'objectiu general de l'assignatura és que l'estudiant adquereixi les competències necessàries per a dur a
terme de forma metodològicament correcta un Treball de Fi de Grau orientat a la producció científica en
logopèdia.

Per aconseguir aquest objectiu general, l'estudiant haurà de ser capaç de:

- Entendre les recerques logopèdiques publicades prototip que es presenten.

- Aprendre a redactar els informes científics amb base en els patrons que es proporcionen.

Competències

Buscar, avaluar, organitzar i mantenir sistemes d'informació.
Demostrar que es comprenen i s'empren correctament la terminologia i la metodologia pròpies de la
recerca logopèdica.

Reflexionar i investigar sobre el llenguatge i el seu tractament per contribuir al desenvolupament de la
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Reflexionar i investigar sobre el llenguatge i el seu tractament per contribuir al desenvolupament de la
professió.
Utilitzar les tecnologies de la comunicació i la informació.
Valorar les produccions científiques que sostenen el desenvolupament professional del logopeda.

Resultats d'aprenentatge

Buscar, avaluar, organitzar i mantenir sistemes d'informació.
Discriminar entre recerques aplicades que utilitzen diferents mètodes i tècniques d'investigació per a la
cerca d'evidències en logopèdia.
Elaborar conclusions raonades sobre els avantatges i les limitacions de les diferents orientacions
metodològiques per abordar problemes aplicats.
Explicar de manera crítica i reflexiva les característiques, els avantatges i les limitacions de la
metodologia científica en l'àmbit de la logopèdia.
Explicar l'aplicació del mètode científic a l'obtenció i l'acumulació d'evidències en logopèdia.
Exposar propostes raonades sobre mètodes d'adquisició de noves evidències en logopèdia.
Formular i contrastar hipòtesis sobre les demandes i les necessitats dels destinataris i sobre la recerca.
Identificar correctament els components fonamentals que intervenen i participen en el procés de
recerca científica.
Interpretar el contingut i l'abast d'una demanda d'evidència científica i el tipus d'estudi més adequat per
atendre-la.
Raonar adequadament en el marc del pensament estadístic.
Utilitzar estratègies pròpies del mètode científic per a la cerca d'evidències en logopèdia.
Utilitzar les tecnologies de la comunicació i la informació.
Valorar de manera crítica i reflexiva la bibliografia científica situant-la dins d'un marc epistemològic.
Valorar la utilitat de diferents models teòrics sobre patologies del llenguatge, i dels mètodes i els
instruments que se'n deriven.

Continguts

L'assignatura revisa els continguts relatius als aspectes metodològics fonamentals dels 3 tipus principals de
Treballs de Fi de Grau orientats a la producció científica:

- Treballs de revisió: revisions sistemàtiques amb anàlisis de resultats narratius.

- Treballs empírics que impliquen recollida de dades: dissenys experimentals, quasi-experimentals, de
cas únic o observacionals (enquesta, ex-post facto o d'obervació sistemàtica).

- Treballs d'elaboració d'instruments de mesura: creació o adaptació de tests o qüestionaris.

Els continguts es presenten a partir de recerques publicades prototípiques i estructures de
reportestandarditzades.

Metodologia

En aquesta assignatura es combinen tècniques didàctiques tradicionals amb altres recursos orientats a
fomentar l'aprenentage significatiu.

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
complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació
de l'assignatura/mòdul.
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Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Exposicicons i activitats a l'aula 36 1,44 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14

Tipus: Supervisades

Tutoria 7,5 0,3 2, 3, 7, 8, 9, 10, 13, 14

Tipus: Autònomes

Lectura de textos i articles, resums conceptuals, preparació i realització
de treballs i estudi personal.

100,5 4,02 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14

Avaluació

En aquesta assignatura pretenem que l'avaluació compleixi una funció pedagògica i no només acreditativa, i
totes les evidències es programen de manera que puguin tenir el corresponent retorn formatiu.

A continuació, indiquem les  que el/la estudiant haurà d'aportar, el seu tipus i el seuevidències d'aprenentatge
pes en la qualificació final:

- Evidència 1. (Primer període avaluatiu). Treball escrit individual o en parella de lliurament a través de
Moodle. Continguts: Documentació científica i revisions sistemàtiques. Permet obtenir fins a 3 punts.

- Evidència 2. (Primer període avaluatiu). Prova escrita individual a l'aula. Continguts: Creació i adaptació
de tests i qüestionaris. Permet obtenir fins a 3,5 punts.

- Evidència 3. (2on període avaluatiu). Prova escrita individual a través de Moodle. Continguts: Anàlisi de
dades. Permet obtenir fins a 3,5 punts.

Estudiant "avaluable": un/a estudiant es considera avaluable quan hagi presentat evidències d'aprenentatge
amb un pes major o igual a 4 punts; en cas contrari constarà en actes com a "no avaluable".

Assignatura superada: un/a estudiant ha superat l'assignatura quan ha obtingut una qualificació mínima de 5
punts i ha realitzat totes les evidències d'aprenentatge.

Recuperació: per aquells estudiants que no hagin assolit els criteris per superar l'assignatura i que hagin estat
prèviament avaluats 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 i hagin obtingut una puntuació total d'almenys 3,5 punts.

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

https://www.uab.cat/web/estudiar/graus/graus/avaluacions-1345722525858.html

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS
Resultats
d'aprenentatge
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Evidència 1. (Primer període avaluatiu). Treball escrit individual o en parella
de lliurament a través de Moodle. Continguts: Documentació científica i
revisions sistemàtiques.

3
punts

2 0,08 1, 2, 10, 11,
12, 13, 14

Evidència 2. (Primer període avaluatiu). Prova escrita individual a l'aula.
Continguts: Creació i adaptació de tests i qüestionaris.

3,5
punts

2 0,08 4, 6, 7, 14

Evidència 3. (Segon període avaluatiu). Prova escrita individual a través de
Moodle. Continguts: Anàlisi de dades

3,5
punts

2 0,08 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9
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Bibliografia bàsica
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Programari

S'utilitzarà el programari d'accés lliure  (https://www.jamovi.org/) per dur a terme les anàlisisjamovi
estadístiques i psicomètriques que es presenten al curs.
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