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Identificació de l'assignatura

Assignatura 22019 - Trastorns del Desenvolupament
Crèdits 1.96 presencials (49 hores) 4.04 no presencials (101 hores) 6 totals (150

hores).
Grup Grup 11, 1S, Eivissa(Campus Extens)
Període d'impartició Primer semestre
Idioma d'impartició Català

Professors

Horari d'atenció alumnat
Professors

Hora d'inici Hora de fi Dia Data d'inici Data de fi Despatx

15:00h 16:00h Dimecres 03/09/2012 30/06/2013 nº4 Seu d'Eivissa
i Formentera

Alberto Sánchez Pedroche
alberto.sanchez@uib.es

14:00h 16:00h Divendres 03/09/2012 30/06/2013 nº4 (Seu
d'Eivissa i

Formentera)

Titulacions on s'imparteix l'assignatura

Titulació Caràcter Curs Estudis

Grau d'Educació Infantil (Pla 2009) Formació bàsica Tercer curs Grau
Grau d'Educació Infantil (Pla 2013) Formació bàsica Tercer curs Grau

Contextualització

L'assignatura de Trastorns de Desenvolupament es troba ubicada al primer quadrimestre del tercer curs dels
estudis de grau d’Educació Infantil. Forma part del Mòdul 3: Processos de desenvolupament i aprenentatge
en el període 0-6 anys. Els i les professionals en educació infantil han de ser conscients que suposen una
figura “clau” a l’hora de detectar, diagnosticar i dissenyar estratègies d’intervenció conjuntes davant els
diferents tipus de Necessitats Educatives Especials (NEE) que pugui presentar l’alumnat durant el procés
d’ensenyança - aprenentatge. Per tant, oferim una assignatura fonamental en la formació dels/es futurs/es
mestres que els facilitarà respondre a la diversitat de l’alumnat amb trastorns del desenvolupament que
trobaran en les seves aules des de la perspectiva de l’educació inclusiva. D’aquesta manera, l’assignatura
es basarà en què l'alumne sigui capaç d'identificar dificultats en el desenvolupament: cognitiu, de la
comunicació i el llenguatge, sensorial, motor, de l’atenció, i diversos trastorns que puguin afectar a
l’aprenentatge, així com el trastorn generalitzat del desenvolupament. I, finalment, col•laborar amb els
professionals especialitzats per a solucionar aquests trastorns. Per tant, es treballaran els trastorns del
desenvolupament en les àrees cognitives, lingüístiques, comunicatives i psicomotrius. Alhora, ens proposem
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treballar competències com el treball cooperatiu, la capacitat crítica i d'anàlisi, el disseny, organització i
avaluació de contextos d'aprenentatge. Tot des d'un enfocament globalitzador i inclusiu.

Requisits

Aquesta és una assignatura básica, per aquest motiu no té cap requisit previ.

No obstant, per a assumir les diferents habilitats que s'han citat amb anterioritat, és important que el/la
discent presenti suficients coneixements previs en relació amb el desenvolupament normatiu; per tant, es
recomana haver cursat diferents assignatures vinculades amb l’àmbit de la psicologia evolutiva com ara:
Desenvolupament Cognitiu i Lingüístic a la Primera Infància (22003), Psicologia de l’Educació, Educació
Inclusiva (22011), Educació Inclusiva (22010) i Desenvolupament i Educació Socioemocional en la Primera
Infància (22015).

Competències

Específiques
1. Capacitat per adquirir estratègies pel treball col·laboratiu desenvolupant actituds de respecte a la

pluralitat de perspectives, el contrast d'opinions i el respecte a la diversitat.(competència 3).
2. Capacitat per a conèixer els fonaments de la salut física, mental i ambiental en la primera infància i

valorar les seves implicacions pel desenvolupament i orientació de contextos saludables. (competència
8).

Genèriques
1. Capacitat per a reconèixer el desenvolupament evolutiu i les necessitats dels infants a la primera

infància. Reconèixer el valor i el procés evolutiu de l'activitat lúdica i espontània com element clau de
l'aprenentatge. (competència 16).

2. Capacitat per a desenvolupar habilitats socials que facilitin la comunicació i el diàleg i disposar
d'estratègies pel treball col·laboratiu amb les famílies. (competència 23).

3. Capacitat en l'adquisició d'estratègies per l'aprenentatge autònom..
4. Capacitat per a identificar el desenvolupament del llenguatge en la primera infància, saber identificar

possibles disfuncions i vetllar per la seva correcta evolució. (competència 18).

Continguts

Continguts temàtics
Tema 1. Trastorns en el desenvolupament cognitiu

En aquest tema es descriuran els trastorns del desenvolupament cognitiu en les seves diferents
formes. A l'acabar el tema els alumnes han de ser capaços de reconèixer, identificar i descriure
les principals característiques d'aquest tipus de subjectes. Al mateix temps, han de conèixer
estratègies i materials educatives per a treballar amb ells.

Tema 2. Trastorns en el desenvolupament de la comunicació i del llenguatge
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En aquest tema es descriuran els trastorns de la comunicació i del llenguatge en les seves
diferents formes. A l'acabar el tema els alumnes han de ser capaços de reconèixer, identificar
i descriure les principals característiques d'aquest tipus de subjectes. Al mateix temps, han de
conèixer estratègies i materials educatives per a treballar amb ells.

Tema 3. Trastorns motors
En aquest tema es descriuran els trastorns motors en les seves diferents formes. A l'acabar
el tema els alumnes han de ser capaços de reconèixer, identificar i descriure les principals
característiques d'aquest tipus de subjectes. Al mateix temps, han de conèixer estratègies i
materials educatives per a treballar amb ells.

Tema 4. Trastorns en el desenvolupament auditiu i visual amb discents hipoacúsics.
En aquest tema es descriuran els trastorns visuals i auditius en les seves diferents formes.
A l'acabar el tema els alumnes han de ser capaços de reconèixer, identificar i descriure les
principals característiques d'aquest tipus de subjectes. Al mateix temps, han de conèixer
estratègies i materials educatives per a treballar amb ells.

Tema 5. Trastorns de l'espectre autista
En aquest tema es descriuran els trastorns dins l’espectre autista en les seves diferents formes.
A l'acabar el tema els alumnes han de ser capaços de reconèixer, identificar i descriure les
principals característiques d'aquest tipus de subjectes. Al mateix temps, han de conèixer
estratègies i materials educatives per a treballar amb ells.

Tema 6. Trastorns d'atenció/hiperactivitat
En aquest tema es descriuran els trastorns d’atenció/hiperactivitat en les seves diferents
formes. A l'acabar el tema els alumnes han de ser capaços de reconèixer, identificar i descriure
les principals característiques d'aquest tipus de subjectes. Al mateix temps, han de conèixer
estratègies i materials educatives per a treballar amb ells.

Tema 7. Trastorns de l'aprenentatge
En aquest tema es descriuran els trastorns de l’aprenentatge en les seves diferents formes.
A l'acabar el tema els alumnes han de ser capaços de reconèixer, identificar i descriure les
principals característiques d'aquest tipus de subjectes. Al mateix temps, han de conèixer
estratègies i materials educatives per a treballar amb ells.

Tema 8. Trastorns emocionals i del vincle
En aquest tema es descriuran els trastorns emocionals i del vincle en les seves diferents
formes. A l'acabar el tema els alumnes han de ser capaços de reconèixer, identificar i descriure
les principals característiques d'aquest tipus de subjectes. Al mateix temps, han de conèixer
estratègies i materials educatives per a treballar amb ells

Metodologia docent

En aquest apartat es descriuen les activitats de treball presencial i no presencial (o autònom) previstes en
l'assignatura amb l'objecte de poder desenvolupar i avaluar les competències establertes anteriorment. Amb
el propòsit d'afavorir la autonomia i el treball personal de l'alumne, l'assignatura forma part del projecte
Campus Extens, dedicat a l'ensenyament flexible i a distància, el qual incorpora l'ús de la telemàtica a
l'ensenyament universitari. D'aquesta forma, mitjançant la plataforma de teleeducació Moodle, l'alumne
tindrà a la seva disposició un calendari de planificació de les activitats de l'assignatura, notícies de interès,
documents electrònics, etc.



Universitat de les
Illes Balears
Guia docent

Any acadèmic 2012-13
Assignatura 22019 - Trastorns del

Desenvolupament
Grup Grup 11, 1S, Eivissa
Guia docent B
Idioma Català

4 / 7

Data de publicació: 06/07/2012
Abans d'imprimir aquest document, pensau bé si és necessari fer-ho. El medi ambient és cosa de tothom.
©2013 Universitat de les Illes Balears. Cra. de Valldemossa, km 7.5. Palma (Illes Balears). Tel: (+34) 971 173 000. E-07122. CIF: Q0718001A

Activitats de treball presencial

Modalitat Nom Tip. agr. Descripció

Classes teòriques Exposició de
continguts

Grup gran (G) La finalitat és la d'oferir a l'alumnat una visió general i coherent dels
elements bàsics de cada un dels temes del programa.

El professor farà introduccions temàtiques i de síntesis, explicarà alguns
continguts segons la dificultat o importància per l'adquisició de les
competències de l'assignatura, presentarà les fonts documentals, facilitarà
a l'alumnat eines estratègiques per tal de treure el màxim profit del
seu aprenentatge, i introduirà elements d'interacció amb l'alumnat. La
metodologia es basarà en la exposició oral amb el suport de presentacions
multimedia. Els continguts objecte d'aprenentatge es trobaran a l'abast de
l'alumnat a l'eina telemàtica Moodle.

Seminaris i tallers Seminaris i tallers Grup mitjà (M) Aquí es realitzaran activitats complementàries a la teoria o a la pràctica de
l'assignatura, que estiguin relacionades amb l'educació dels subjectes amb
trastorns del desenvolupament.

Classes pràctiques Comentari de
casos i aplicacions
pràctiques

Grup mitjà (M) Els alumnes realitzaran diferents activitats pràctiques proposades per la
professora mitjançant les classes pràctiques presencials perque puguin
aplicar els conceptes treballats teòricament a situacions pràctiques. El
tipus d'aquestes activitats pràctiques podran ser molt variades des de
comentaris de lectures, visionat de vídeos, dramatitzacions. Es realitzaran
tres pràctiques relacionades amb els continguts i les competències de
l'assignatura.

Avaluació Examen Grup gran (G) Es realitzarà una prova objectiva al mes de desembre incloent la meitat
dels continguts del temari. A la convocatòria oficial de febrer, el/la discent
s'examinarà de la resta de continguts (en cas de superar la prova anterior)
mitjançant una prova de resposta de desenvolupament.

Activitats de treball no presencial

Modalitat Nom Descripció

Estudi i treball
autònom individual

Estudi dels continguts
teòrics i pràctics

Estudiar, comprendre, ampliar i assimilar els continguts més importants de l'assignatura
explicats pel professor a classe, o bé que han sigut repartits per al estudi de l'alumne, o
que es poden trobar a l'eina telemàtica Moodle.

Estudi i treball
autònom en grup

Comentari de casos i
aplicacions pràctiques

Els alumnes haurien de preparar a casa els materials necessaris per a dur a terme les
pràctiques de l'assignatura i l'informe de la mateixa.

Estudi i treball
autònom en grup

Projecte Audiovisual Els i les alumnes realitzaran un vídeo amb el temari de l'assignatura. Disposaran d'una
guia específica.
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Riscs específics i mesures de protecció
Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut de
l'alumnat i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Estimació del volum de treball

Modalitat Nom Hores ECTS %

Activitats de treball presencial 49 1.96 32.67
Classes teòriques Exposició de continguts 29 1.16 19.33
Seminaris i tallers Seminaris i tallers 5 0.2 3.33
Classes pràctiques Comentari de casos i aplicacions

pràctiques
12 0.48 8

Avaluació Examen 3 0.12 2

Activitats de treball no presencial 101 4.04 67.33
Estudi i treball autònom individual Estudi dels continguts teòrics i pràctics 45 1.8 30
Estudi i treball autònom en grup Comentari de casos i aplicacions

pràctiques
12 0.48 8

Estudi i treball autònom en grup Projecte Audiovisual 44 1.76 29.33

Total 150 6 100
A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació
contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants
si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la
plataforma Campus Extens.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

Les competències establertes a l'assignatura seran valorades mitjançant l'aplicació d'una sèrie de
procediments d'avaluació. A la taula que hi ha a continuació es descriu per a cada procediment d'avaluació,
la tipologia (recuperable: R, no recuperable: NR), els criteris d'avaluació i el seu pes a la qualificació de
l'assignatura. Totes les activitats (teòriques i/o pràctiques) d'aquesta assignatura, que es poden veure a la
taula esmentada, es consideren com avaluació contínua, ja que es desenvolupen durant el període ordinari
de classes.
Es considerarà que l'assignatura està aprovada sempre que cada una d'aquestes activitats d'avaluació
separadament també ho estigui. Si alguna d'elles està suspesa es guarda la nota de les que estiguin aprovades
únicament fins a la següent convocatòria.

ALTRES ACLARIMENTS IMPORTANTS:
* És obligatòria l'assistència a les classes pràctiques, com a mínim a un 80%. Es penalitzarà la no assistència
disminuint la nota d'aquesta activitat.
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* Qualsevol actitud que obstaculitzi les dinàmiques d'aula podrà tenir repercussió sobre la nota final de
l'assignatura, podent arribar a ser motiu de desqualificació.
* L'alumnat no podrà incloure en el seus treballs fragments d’obres alienes, segons s'exposa al Reglament
Acadèmic de la Universitat de les Illes Balears (Article 34). En cas de donar-se un frau el discent obtindrà
la qualificació automàtica de 0.0 a la convocatòria anual.

Examen

Modalitat Avaluació
Tècnica Altres procediments (Recuperable)
Descripció Es realitzarà una prova objectiva al mes de desembre incloent la meitat dels continguts del temari. A la

convocatòria oficial de febrer, el/la discent s'examinarà de la resta de continguts (en cas de superar la prova
anterior) mitjançant una prova de resposta de desenvolupament.

Criteris d'avaluació La prova de desembre (25%) serà objectiva i es podrà aplicar per aquells alumnes que fan una avaluació
contínua.

L'altra prova de febrer (25% pels alumnes d'avaluació contínua) inclou qüestions teòriques i pràctiques de
desenvolupament.

S'entén que els i les alumnes que no superin la prova de desembre, s'haurà d'examinar de tot el temari al febrer.
La prova serà mixta (objectiva i de respostes de desenvolupament).

L'alumne disposa de dues convocatòries (febrer i setembre) per a superar aquesta part

Percentatge de la qualificació final: 50% per l'itinerari A

Comentari de casos i aplicacions pràctiques

Modalitat Estudi i treball autònom en grup
Tècnica Informes o memòries de pràctiques (No recuperable)
Descripció Els alumnes haurien de preparar a casa els materials necessaris per a dur a terme les pràctiques de

l'assignatura i l'informe de la mateixa.
Criteris d'avaluació Hi haurà diferents lectures obligades relacionades amb el temari de l'assignatura.

A més a més, l'alumne haurà de lliurar tres informes relacionats amb casos pràctics.

L'alumne disposa d'una sola convocatòria per a superar aquesta part

Percentatge de la qualificació final: 30% per l'itinerari A

Projecte Audiovisual

Modalitat Estudi i treball autònom en grup
Tècnica Treballs i projectes (Recuperable)
Descripció Els i les alumnes realitzaran un vídeo amb el temari de l'assignatura. Disposaran d'una guia específica.
Criteris d'avaluació Confecció d'un vídeo en petit grup (màxim 3 persones). Aquest ha de tractar un contingut específic del temari.

La presentació oral es realitzarà al febrer.

L'alumne disposa d'una sola convocatòria per a superar aquesta part.
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Percentatge de la qualificació final: 20% per l'itinerari A

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Aquests són els recursos bibliogràfics bàsics per cursar l'assignatura. Al'eina telemàtica Moodle es podràn
veure els que són més recomanables per a cada tema, així com aquells que calen per fer l'activitat pràctica
i el seminari de lectures.
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