
Guia docent

Any acadèmic 2016-17
Assignatura 22019 - Trastorns del

Desenvolupament
Grup Grup 1, 1S, GEDI, GEI2
Guia docent C
Idioma Català

1 / 7

Data de publicació: 22/07/2016
Abans d'imprimir aquest document, pensau bé si és necessari fer-ho. El medi ambient és cosa de tothom.
©2016 Universitat de les Illes Balears. Cra. de Valldemossa, km 7.5. Palma (Illes Balears). Tel.: +34 - 971 17 30 00. E-07122. CIF: Q0718001A

Document generat automàticament a les 1312:16 de 29/06/2017

Identificació de l'assignatura

Assignatura 22019 - Trastorns del Desenvolupament
Crèdits 1,96 de presencials (49 hores) 4,04 de no presencials (101 hores) 6 de totals

(150 hores).
Grup Grup 1, 1S, GEDI, GEI2 (Campus Extens)
Període d'impartició Primer semestre
Idioma d'impartició Català

Professors

Horari d'atenció als alumnes
Professor/a

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

José Antonio Pérez Castelló
pep.perez@uib.es

11:00 12:00 Dimecres 01/09/2016 31/07/2017 Despatx 15
Edifici Beatriu

de Pinós

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 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



Guia docent

Any acadèmic 2016-17
Assignatura 22019 - Trastorns del

Desenvolupament
Grup Grup 1, 1S, GEDI, GEI2
Guia docent C
Idioma Català

2 / 7

Data de publicació: 22/07/2016
Abans d'imprimir aquest document, pensau bé si és necessari fer-ho. El medi ambient és cosa de tothom.
©2016 Universitat de les Illes Balears. Cra. de Valldemossa, km 7.5. Palma (Illes Balears). Tel.: +34 - 971 17 30 00. E-07122. CIF: Q0718001A

Document generat automàticament a les 1312:16 de 29/06/2017

Inclusiva (22011), Educació Inclusiva (22010) i Desenvolupament i Educació Socioemocional en la Primera
Infància (22015).

Competències

Específiques
* 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).
* 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
* 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).

* 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).

* Capacitat en l'adquisició d'estratègies per l'aprenentatge autònom..
* 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).

Bàsiques
* Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça

següent: http://estudis.uib.cat/ca/grau/comp_basiques/

Continguts

Continguts temàtics
Tema 1. Trastorns del 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 del desenvolupament del llenguatge
En aquest tema es descriuran els trastorns del desenvolupament 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 d'aprenentatge
En aquest tema es descriuran els trastorns d’aprenentage 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.

http://estudis.uib.cat/ca/grau/comp_basiques/
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Tema 4. Trastorns de l'espectre autista
En aquest tema es descriuran els trastorns de 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 5. 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 6. Trastorns sensorials
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 7. 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.

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.

Activitats de treball presencial

Modalitat Nom Tip. agr. Descripció Hores

Classes teòriques Exposició de
continguts pel
professor

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.

31
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Modalitat Nom Tip. agr. Descripció Hores

Classes pràctiques Anàlisi de casos Grup mitjà (M) Els alumnes treballaran sobre casos reals explicats pel
professor i intentaran identificar de quin trastorn es tracta.
A continuació crearan diverses adaptacions curriculars sobre
aquell cas.

14

Avaluació Examen avaluació
final

Grup gran (G) Es realitzará una prova de redacció per avaluar la feina dels
alumnes al final del temari. El professor entregarà un cas sobre
el que els alumnes hauràn d'identificar i justificar el trastorn,
així com propossar dues propostes de materials curriculars
adaptats.

4

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.

Activitats de treball no presencial

Modalitat Nom Descripció Hores

Estudi i treball
autònom individual

Estudiar continguts teòrics 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.

35

Estudi i treball
autònom en grup

Anàlisi de casos Els alumnes treballaràn per poder realitzar l'informe de pràctiques sobre
els casos reals que hagi propossat el professor. Buscaràn informació i
materials que els hi permiti identificar el trastorn del cas explicat així con
les adaptacions curriculars corresponents.

33

Estudi i treball
autònom individual
o en grup

Curació de continguts Els alumnes han de crear una bases de dades que lis permeti comprendre
les principals característiques del desenvolupament dels alumnes amb algun
trastorn així com els tractaments psoicopedagògics més adients per a cada
un d’ells. Aquesta base de dades serà la que s’utilitzarà per estudiar de cara
a l’avaluació final.

33

Riscs específics i mesures de protecció
Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut dels
alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

Les competències establertes a l'assigntaura seran valorades mitjançant l'aplicació d'una sèrie de procediments
i activitats d'avaluació. A la taula que hi ha a continuació es descriu per a cada activitat el procediment
d'avaluació, la tipologia (recuperable:R, no recuperarble:NR), els criteris d'avaluació i el seu pes a la
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qualificació de l'assignatura. Totes les activitats i proves d'aquesta assignatura lligades a la pràctica són
de tipus continu. Si es suspèn alguna de les activitats continues es podrà recuperar al període d'avaluació
complementària que hi haurà al final del semestre o a l'extraaordinària que es farà al final del curs, en aquests
casos l'alumne nomes s'haurà d'examinar de l'activitat d'avaluació que hagi suspès.

Es considerarà que l'assignatura està aprovada sempre que la mitja de les proves d'avalaució sigui
superior a 5.

IMPORTANT:

* És obligatòria l'assisència a les classes pràctiques, com a mínim a un 80%. Es penalitzarà la no assistència
disminuint la nota d'aquesta activitat. En canvi no és obligatòria l'assistència a les teòriques, encara que es
valorarà positivament.

* 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 ha de ser conscient que, segons s'exposa al Reglament Acadèmic de la Universitat de les Illes
Balears (Article 34), es penalitzaran les activitats fraudulentes durant el procés d'avaluació de l'assignatura;
en particular la inclusió en un treball de fragments d'obres alienes presentats de tal manera que es facin
passar com a propis de l'alumnat (plagi d'altres treballs, copiar i enganxar parts de contingut extret de la
Xarxa en un treball sense citar les fonts, copiar treball d'Internet i entregar-los com a propis, etc.). Concórrer
en un frau d'aquest tipus pot arribar a suposar, en funció de la gravetat del fet, l'automàtica qualificació de
"suspens" (0,0) a la convocatòria anual.

Anàlisi de casos

Modalitat Classes pràctiques
Tècnica Informes o memòries de pràctiques (recuperable)
Descripció Els alumnes treballaran sobre casos reals explicats pel professor i intentaran identificar de quin trastorn es

tracta. A continuació crearan diverses adaptacions curriculars sobre aquell cas.
Criteris d'avaluació Feina a realitzar en grup.Captació de la realitat de la situació . Capacitat d'observació i de resolució del problema

que es presentarà al taller. Qualitat de l'informe final, presentació amb profunditat i comprensió dels fet més
importants observats. Capacitat de relacionar la teoria amb la pràctica.

Percentatge de la qualificació final: 34% amb qualificació mínima 4

Examen avaluació final

Modalitat Avaluació
Tècnica Proves d'execució de tasques reals o simulades (recuperable)
Descripció Es realitzará una prova de redacció per avaluar la feina dels alumnes al final del temari. El professor

entregarà un cas sobre el que els alumnes hauràn d'identificar i justificar el trastorn, així com propossar dues
propostes de materials curriculars adaptats.

Criteris d'avaluació Es realitzará una prova de redacció individualper avaluar la feina dels alumnes al final del temari. Es
fonamentarà en un cas real, del qual tindràn que identificar i justificar el trastorn, així com preparar adaptacions
curriculars.

Percentatge de la qualificació final: 33% amb qualificació mínima 4
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Curació de continguts

Modalitat Estudi i treball autònom individual o en grup
Tècnica Altres procediments (recuperable)
Descripció Els alumnes han de crear una bases de dades que lis permeti comprendre les principals característiques del

desenvolupament dels alumnes amb algun trastorn així com els tractaments psoicopedagògics més adients per
a cada un d’ells. Aquesta base de dades serà la que s’utilitzarà per estudiar de cara a l’avaluació final.

Criteris d'avaluació El professor avaluarà de cada grup d'alumnes les aportacions fetes a la base de dades de recursos.

Percentatge de la qualificació final: 33% amb qualificació mínima 4

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.

Bibliografia bàsica

CASTEJON COSTA, J.L.; NAVAS MARTÍNEZ, L. (2011) Dificultades y trastornos del aprendizaje y del
desarrollo en infantil y primaria. Alicante. Ed Club Universitario .
FREIDES, D. (2007) Trastornos del desarrollo: un enfoque neuropsicológico. Barcelona: Editorial Ariel, S.A.

HEWARD, W. (1998) Niños excepcionales. Una introducción a la educación especial. México: Editorial
Prentince Hall

GINÉ, C. (2006). Trastorns del desenvolupament i necessitats educatives especials. Barcelona: UOC.

DSM-IV-TR. (2002) Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. Barcelona. Masson.

LOVAAS, O. (1989) Enseñanza de niños con trastornos del desarrollo . Barcelona: Ed. Martínez Roca

MARCHESI, A. ; COLL, C. ; PALACIOS, J. (2005). Desarrollo psicológico y educación : vol. 3. M adrid:
Alianza.

RODRÍGUEZ SACRISTÀN, J. (2000) (Ed.) Psicopatología infantil básica : teoría y casos clínicos. Madrid :
Pirámide

SALVADOR MATA, F. (2001) (Ed.) Enciclopedia psicopedagógica de necesidades educativas especiales .
Vol. 1 I 2 . Málaga: Ed Aljibe.

VERDUGO ALONSO, M.A. Discapacidad intelectual. Adaptación social y problemas de comportamiento .
Madrid: Ed Pirámide. Colección Ojos Solares. 2009

LÓPEZ SOLER, C. (2002) Problemas de atención en el niño . Madrid: Ed Pirámide. Colección Ojos Solares

Bibliografia complementària

ARNAIZ SANCHEZ, P. (2003) Educación Inclusiva: una escuela para todos. Ed Aljibe Málaga
BROWN, L. (1989). Criterios de funcionalidad . Barcelona: Ed. Fundació Catalana Síndrome de Down.

NATIONAL CENTER FOR CLINICAL INFANT PROGRAMS. (1998) Clasificación diagnóstica: 0-3.
Clasificación diagnóstica de la salud mental y los desórdenes en el desarrollo de la infancia y la niñez
temprana . Barcelona. Paidós.

PUYUELO,M. (2001) Casos clínicos en logopedia 3. Barcelona: Ed. Masson..
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RIVIÈRE, A.; MARTOS, J. (1998) El Tratamiento del autismo. Nuevas perspectivas. Madrid.: Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales.

LEWIS, V. (1991) Desarrollo y déficit : ceguera, sordera, déficit motor, síndrome de Down, autismo. Madrid:
Ministerio de Educación y Ciencia. Centro de Publicaciones

Altres recursos

Bases de datos documental del Real Patronato: centro español de documentación sobre discapacidad. http://
www.cedd.net/
Bases de datos internacionales: http://campus.usal.es/~inico/enlaces/fuentes/bases.htm


