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Identificació de l'assignatura

Assignatura / Grup 22143 - Trastorns del Llenguatge en Educació Primària / 1
Titulació Grau d'Educació Primària (Pla 2013) - Tercer curs
Crèdits 6
Període d'impartició Segon 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 / Edifici

Antònia Font Jordà

Responsable
antonia.font@uib.es

Cal concertar cita prèvia amb el/la professor/a per a fer una tutoria

Miquela Maria Sastre Vidal

Responsable
miquelasv@uib.es

Cal concertar cita prèvia amb el/la professor/a per a fer una tutoria

Contextualització

L'assignatura'Trastorns del Llenguatge en Educació Primària' constitueix una assignatura optativa
necessària per a l'obtenció de la Menció en Audició i Llenguatge en els estudis d'Educació Primària. Aquesta
assignatura té com a objectiu l'estudi de les dificultats de comunicació i llenguatge que es poden observar en
el contexte escolar.
Més concretament, ens centrarem en aprofundir sobre les dificultats de comunicació i llenguatge que podem
observar a les etapes d'educació infantil i primària, i també a secundària. Donat que aquesta és una assignatura
que necessita coneixements assolits a assignatures i matèries anteriors, es recomana, en primer lloc, localitzar
informació útil i realitzar una sèrie de lectures prèvies, necessàries per entendre i fixar diversos conceptes
que anirem veient durant les unitats temàtiques. També, durant l'assignatura treballarem competències tant
genèriques com específiques d'interès per al futur professional.

Respecte a la seva contextualització, aquesta assignatura pertany a la matèria d'Audició i Llenguatge que es
troba dins del mòdul d'Aprenentatge i desenvolupament de la personalitati constitueix una optativa necessària
(de 6 crèdits) per a l'obtenció de la Menció en Audició i Llenguatge, a combinar posteriorment amb una
altra optativa de 3 crèdits. Com hem avançat, la matèria d'Audició i Llenguatge està formada per cinc
assignatures:'Trastorns del llenguatge en educació primària' (optativa necessària per menció), una de les
següents optatives: 'Intervenció educativa en els problemes del llenguatge i l'audició' (optativa), 'Prevenció de
les dificultats del llenguatge i l'audició '(optativa) i 'Sistemes alternatius de comunicació' (optativa) que, junt
amb l'assignatura 'Dificultats específiques d'aprenentatge' de la matèria de' Suport educatiu' i les pràctiques
específiques de menció conformen la totalitat de la menció.

Pel que fa a l'interès d'aquesta matèria, els coneixements adquirits pel futur mestre de primària en aquesta
assignatura dotaran a l'alumne de competències que li permetran comprendre quines són les característiques
i les habilitats comunicatives i lingüístiques de tot l'alumnat i quines dificultats de comunicació i llenguatge

http://www.uib.cat/personal/ABjE3MTg1Mg
http://www.uib.cat/personal/ABDIxODQ
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poden apareixer en el context escolar, per tal de facilitar l'accés al curriculum. Tot això, des d'una perspectiva
inclusiva i col·laborativa.

Requisits

L'assignatura 'Trastorns del Llenguatge en Educació Primària' és una assignatura necessària per a l'obtenció
de la Menció en 'Audició i Llenguatge'.

Recomanables
Es recomana que l'alumnat hagi realitzat les assignatures de 'Psicologia del desenvolupament en edat escolar',
Dificultats específiques d'aprenentatge, Educació Inclusiva i especialment, 'Intervenció psicoeducativa en les
dificultats del llenguatge en el contexte escolar' que la precedeixen en el pla d'estudis.

Competències

Específiques
* 1.1.7. Ser capaç d'identificar dificultats del llenguatge oral i escrit i planificar la resolució de la situació

educativa, així com orientar els pares. 1.1.8. Mostrar una actitud de valoració i respecte cap a la
diversitat de l'alumnat, qualsevol que siguin les condicions o característiques d'aquest, i promoure
aquesta mateixa actitud entre aquells amb qui treballi més directament. 1.2.10. Conèixer els processos
d'interacció i comunicació a l'aula i el rol del professor com a facilitador d'aquests. 2.4.2 Comprendre
els principis bàsics de les ciències del llenguatge i la comunicació i conèixer els fonaments lingüístics,
psicolingüístics, sociolingüístics, pragmàtics i didàctics de l'aprenentatge de llengües. 2.4.3 Conèixer
el procés d'aprenentatge i ensenyament del llenguatge oral i escrit i l'aplicació de diferents estratègies
metodològiques que permetin atendre qualsevol dificultat que pugui aparèixer en el procés d'adquisició i ús

Genèriques
* 4.1.1. Capacitat d'anàlisi i síntesi. 4.2.3 Habilitats comunicatives i lingüístiques. 4.2.6. Capacitat de

treballar en equip. 4.3.1. Aprenentatge autònom

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

Aquesta assignatura està formada per 6 blocs dividits en 17  unitats.

Continguts temàtics
Bloc 1. Desenvolupament de la comunicació i el llenguatge i curriculum

1.1.. Desenvolupament de la comunicació i el llenguatge a l'edat escolar

http://estudis.uib.cat/ca/grau/comp_basiques/
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1.2.. Aspectes anatòmics i fisiològics de la comunicació i del llenguatge
1.3.. Context social: família i escola. La comunicació i el llenguatge al currículum
1.4.. Entorns plurilingües

Bloc 2. El perfil comunicatiu i lingüístic
2.1. Recollida i anàlisi de mostres de llenguatge
2.2. Elaboració del perfil comunicatiu i lingüístic

Bloc 3. Dificultats de parla, fluïdesa i veu
3.1.. Retard i trastorns de la parla
3.2. Disfluències i disfèmia

3.3. Disfonia: higiene vocal

Bloc 4. Dificultats de llenguatge
4.1. Inici tardà i retard de llenguatge

4.2. Trastorn específic del llenguatge
4.3. Afàsia

Bloc 5. Discapacitat auditiva
5.1. Aspectes bàsics de la sordesa
5.2. Pròtesis auditives, ajudes tècniques i sistemes de comunicació

Bloc 6. Dificultats de comunicació i llenguatge a altres discapacitats
6.1. Discapacitat intel·lectual
6.2. Trastorn de l'espectre autista
6.3. Discapacitat motriu
6.4. Trastorns emocionals i psiquiàtrics

Metodologia docent

La metodologia de treball de l'assignatura inclou activitats de treball presencial i no presencial amb l'objectiu
de poder desenvolupar i avaluar les competències establertes anteriorment. Aquesta assignatura forma part del
projecte Campus Extens, pel que s'incorporarà en la seva metodologia l'ús de la telemàtica, es flexibilitzarà
l'ensenyament i s'inclouran activitats a distància. Així, s'utilitzarà la plataforma de teleeducació Moodle amb
la qual l'alumnat tindrà a la seva disposició una comunicació en línia i a distància amb les professores, un
calendari de notícies d'interès, documents electrònics, enllaços a Internet, qüestionaris, propostes de pràctiques
de treball autònom tant individuals com de grup i resultats de l'avaluació contínua.

Volum de treball
L'assignatura 'Trastorns del Llenguatge en Educació Primària' participa en el programa de teleeducació
de Campus Extens. Per aquest motiu, el nombre d'hores de treball presencial per alumne passa de 75 hores
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com a planificació inicial (50% de presencialitat per crèdit ECTS) a 50 hores (33.3% de presencialitat per
crèdit ECTS).

Les hores presencials per a l'alumnat que cursi l'assignatura a les seus universitàries a Menorca i Eivissa
corresponen als seminaris presencials, sessions de videoconferència i tutories individualitzades o en petit
grup, que seran presentades al cronograma de l'Aula Digital abans de l'inici de l'assignatura, i s'ajustaran a les
necessitats i possibilitats dels alumnes i de les professores.

En la següent taula es presenta la distribució d'hores segons les diferents activitats de treball presencial i de
treball no presencial (o autònom) planificat.

Activitats de treball presencial (2 crèdits, 50 hores)

Modalitat Nom Tip. agr. Descripció Hores

Classes teòriques Classes Magistrals Grup gran (G) Mitjançant l'exposició, petits exercicis i vídeos, les
professores establiran els fonaments teòrics de la matèria.
A més, es proporcionarà informació, per a cada unitat
didàctica, sobre el mètode de treball aconsellable i el material
didàctic que farà servir l'alumnat per a preparar de forma
autònoma els continguts. Aquesta modalitat es desenvoluparà
de forma presencial, tant a les classes com als seminaris i
videoconferències a Campus Extens

Qualsevol actitud que obstaculitzi les dinàmiques d'aula
(s'inclou l'ús de telèfons mòbils) podrà tenir repercussió sobre
la nota final de l'assignatura, podent arribar a ser motiu de
desqualificació.

25

Classes pràctiques Activitats
d'aplicació i
lliurament de
treballs

Grup mitjà (M) Les activitats pràctiques estaran incloses en la dinàmica de
les classes, juntament amb les classes teòriques esmentades
anteriorment.

Els alumnes seràn avaluats de les activitats pràctiques
plantejades a cada una de les unitats o blocs, algunes en
format individual i d'altres en petits grups. L'alumne haurà
consultar periòdicament el cronograma de l'assignatura, per
tal de saber la data lìmit de lliurament dels treballs. Es
realitzaran lectures, anàlisi de casos, activitats de reflexió,
presentacions i comentaris d'articles, entre d'altres.

Qualsevol actitud que obstaculitzi les dinàmiques d'aula
(s'inclou l'ús de telèfons mòbils) podrà tenir repercussió sobre
la nota final de l'assignatura, podent arribar a ser motiu de
desqualificació.

25

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 Aula digital.

Activitats de treball no presencial (4 crèdits, 100 hores)
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Modalitat Nom Descripció Hores

Estudi i treball
autònom individual

Preparació de les unitats
didàctiques

Una part del treball no presencial consitirà en la lectura dels textos
especificats tant en la guia docent com també mitjançant l'aplicació
telemàtica (Campus Extens).

50

Estudi i treball
autònom individual
o en grup

Preparació dels treballs
pràctics

Un altra part important de l'activitat no presencial es destinarà realització
de les pràctiques individuals o en grups petits.

50

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

Es proposen dos itineraris possibles:

Itinerari A: Modalitat presencial

Per seguir aquest itinerari serà un requisit indispensable l'assistència obligatòria a les classes pràctiques
(mínim del 85%), a més del lliurament de les activitats previstes en l'assignatura i la realització de les proves
d'avaluació establertes.

Itinerari B: Modalitat no presencial

Han de signar un contracte pedagògic els alumnes que no puguin assistir al percentatge de classes presencials
establerts al reglament universitari per motius degudament justificats. En aquest cas l'alumnat no ha d'assistir
obligatòriament a les classes i haurà de lliurar obligatòriament les activitats a través de Campus Extens i
realitzar les proves d'avaluació establertes.

Indicacions per als grups A i B

Per aprovar l'assignatura s'ha d'obtenir un mínim de 5 unts sobre 10 tant a la prova d'avaluació com a la mitja
de les activitats pràctiques. Si un alumne no lliura una de les activitats perdrà la nota corresponent a l'activitat.
Si la lliura amb retard serà qualificada amb un màxim de 5 punts. Les dates de lliurament apareixeran en el
cronograma o en el calendari de Campus Extens. Finalment, els estudiants que no assoleixin la qualificació
mínima de 5 punts per superar l'assignatura, podran fer-ho en el període d'avaluació extraordinària.

Qualsevol actitud que obstaculitzi les dinàmiques d'aula o que provoqui el mal funcionament de la classe
podrà tenir repercussió sobre la nota final de l'assignatura,i podrà arribar a esser motiu de desqualificació.

De la mateixa manera, el plagi d'alguna part o de la totalitat d'un treball (article 34 del Reglament Acadèmic
de la Universitat de les Illes Balears) o copiar en un examen/prova també pot arribar a ser motiu de
desqualificació. Una activitat fraudulaneta implica: la inclusió en un treball de fragments d'obres alienes
presentats de tal manera que es facin passar com a propis de l'alumne.

L'alumnat haurà de demostrar la competència lingüística oral i escrita amb els dos idiomes oficials de la
Comunitat Autònoma.
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Finalment, remarquem que la presència d’errades ortogràfiques i/o gramaticals a qualsevol activitat
acadèmica lliurada per l’alumnat serà qualificada negativament.

Frau en elements d'avaluació
D’acord amb l’article 33 del Reglament acadèmic, "amb independència del procediment disciplinari que
es pugui seguir contra l’estudiant infractor, la realització demostradorament fraudulenta d’algun dels
elements d’avaluació inclosos en guies docents de les assignatures comportarà, a criteri del professor, una
menysvaloració en la seva qualificació que pot suposar la qualificació de «suspens 0» a l’avaluació anual de
l’assignatura".

Classes Magistrals

Modalitat Classes teòriques
Tècnica Proves objectives (no recuperable)
Descripció Mitjançant l'exposició, petits exercicis i vídeos, les professores establiran els fonaments teòrics de la matèria.

A més, es proporcionarà informació, per a cada unitat didàctica, sobre el mètode de treball aconsellable
i el material didàctic que farà servir l'alumnat per a preparar de forma autònoma els continguts. Aquesta
modalitat es desenvoluparà de forma presencial, tant a les classes com als seminaris i videoconferències a
Campus Extens Qualsevol actitud que obstaculitzi les dinàmiques d'aula (s'inclou l'ús de telèfons mòbils)
podrà tenir repercussió sobre la nota final de l'assignatura, podent arribar a ser motiu de desqualificació.

Criteris d'avaluació
Percentatge de la qualificació final: 50% amb qualificació mínima 4

Activitats d'aplicació i lliurament de treballs

Modalitat Classes pràctiques
Tècnica Treballs i projectes (recuperable)
Descripció Les activitats pràctiques estaran incloses en la dinàmica de les classes, juntament amb les classes teòriques

esmentades anteriorment. Els alumnes seràn avaluats de les activitats pràctiques plantejades a cada una
de les unitats o blocs, algunes en format individual i d'altres en petits grups. L'alumne haurà consultar
periòdicament el cronograma de l'assignatura, per tal de saber la data lìmit de lliurament dels treballs.
Es realitzaran lectures, anàlisi de casos, activitats de reflexió, presentacions i comentaris d'articles, entre
d'altres. Qualsevol actitud que obstaculitzi les dinàmiques d'aula (s'inclou l'ús de telèfons mòbils) podrà tenir
repercussió sobre la nota final de l'assignatura, podent arribar a ser motiu de desqualificació.

Criteris d'avaluació
Percentatge de la qualificació final: 50% amb qualificació mínima 5

Recursos, bibliografia i documentació complementària

A més de les lectures recomanades per a cada capítol, us posem a l'abast, mitjançant el moodle, un llistat de
referències que us poden ajudar a complementar els temes de l'assignatura.

Bibliografia bàsica

Acosta Rodríguez, V i Moreno, AM. (1999).Dificultades del lenguaje en ambientes educativos. arcelona:
Masson
Acosta Rodríguez, V (2003). Las prácticas educativas ante las dificultades del lenguaje: una propuesta desde
la acción.Barcelona: Masson.
Aguilar Alonso, A. (2003). Psicopatología del lenguaje. Barcelona: PPU.

https://seu.uib.cat/fou/acord/12741/
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Bosch, L. (2006). Lenguaje y comunicación, en trastornos del desarrollo (eds: María José del Río i Vicenç
Torrens). Madrid: Pearson.
del Río, M. (2006). Lenguaje y comunicación, en trastornos del desarrollo (eds: María José del Río i Vicenç
Torrens). Madrid: Pearson.
Escorcia, C.; Rodríguez, L. (2019) Prácticas de atención temprana centradas en la família y en entornos
naturales. Madrid: Uned.
Narbona, J. i Chevrie-Müller, C. (2003). El lenguaje en el niño: desarrollo normal, evaluación y trastornos.
Barcelona: Masson-Elsevier.
Pla d’Estudis del Grau en Educació Primària (secció dedicada a la menció d’Audició i Llenguatge): pp. 94-101
i 253-265.
Serra-Raventós, M., Aguilar, E i Sanz Torrent, M. Evolución del perfil productivo en el trastorno del lenguaje,
Revista de Logopedia, Foniatría y Audiología. Monográfico sobre el Trastorno del lenguaje , 22 (2), pp. 77-89.
Triadó, C i Fernández-Viader. (2006) Interacción y desarrollo de la comunicación en el niño sordo: la
utilización de la deixis, en Lenguaje y comunicación en trastornos del desarrollo (capítol 2) (eds: María José
del Río i Vicenç Torrens). Madrid: Pearson
Torrens, V. (2006). Introducción a las alteraciones del lenguaje en los trastornos del desarrollo, en Lenguaje y
comunicación en trastornos del desarrollo (eds: María José del Río y Vicenç Torrens), pp. Madrid: Pearson.

Bibliografia complementària

Disponible a l'aula digital.

Altres recursos

Webgrafia:
http://estudis.uib.cat/grau/primaria/. Accés al Pla d'Estudis d'Educació Primària.
Ardila A. (2006). Las Afasias. (Gratis on-line www.compumedicina.com/libros/lib_010206.htm). Llibre
gratuït sobre afàsies.
http://www.ehu.es/HEB/la%20mente%20bilingue.htm. Bloc sobre la ment bilingüe.
http://neuropathlearning.blogspot.com/. Interessant recurs sobre aprenentatge i neurolingüística.
http://www.aelfa.org/. Web de l' Associació Espanyola de Logopèdia, Foniatria i Audiologia.
http://www.translog.dk/ . Eina per analitzar producció de textos.
http://www.clibalears.com/index.php?titulo=Formaci%C3%B3n&id_pagina=24.  Col.legi oficial de
logopedes de les Illes Balears.
http://www.multilingual-matters.com/ . Editorial dedicada a publicar manuals sobre bilingüisme i
multilingüisme
http://childes.psy.cmu.edu/.  Base de dades CHILDES.
http://www.youtube.com/watch?v=jzujiLX-hmg&feature=player_embedded. Vídeo ben fet sobre les funcions
del logopeda.
http://weib.caib.es/. Web Educatiu de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats de les Illes Balears.
Es important que la visiteu amb una periodicitat regular.


