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Informació general de l'assignatura

Denominació INTERVENCIÓ EN DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL
DESENVOLUPAMENT

Codi 102814

Semestre d'impartició ANUAL AVALUACIÓ CONTINUADA

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Grau en Psicologia 3 OBLIGATÒRIA Presencial

Nombre de crèdits
ECTS

9

Grups 1GG,2GM

Crèdits teòrics 0

Crèdits pràctics 0

Coordinació PIFARRÉ TURMO, MANUELA

Departament/s PEDAGOGIA I PSICOLOGIA

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

2016-17

https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/6YmWjHtUWcryan1


Professor/a (s/es)
Adreça electrònica
professor/a (s/es)

Crèdits
impartits
pel
professorat

Horari de tutoria/lloc

CLARÀ GARANGOU, MARC marc.clara@pip.udl.cat 4,7

MORA VILARDOSA, MARIA
TERESA

mtmora@pip.udl.cat 3,6

PIFARRE TURMO, MANUELA pifarre@pip.udl.cat 2,5

Objectius acadèmics de l'assignatura

Saber identificar els trastorns del desenvolupament i les dificultats d’aprenentatge en contextos educatius.
Conèixer i saber identificar les necessitats educatives d’aquest alumnat.
Conèixer i dissenyar estratègies educatives que permetin la inclusió i el desenvolupament d’aquest alumnat.
Identificar, planificar, col·laborar i avaluar amb altres professionals l'atenció a les necessitats educatives
dels alumnes.

Competències

- Conèixer, identificar i valorar les principals bases teòriques de referència per desenvolupar un esquema explicatiu
dels processos d'aprenentatge.

- Conèixer i saber utilitzar els principals mètodes i tècniques de detecció i avaluació de les

necessitats educatives

- Conèixer, analitzar i donar resposta a la diversitat i a les diferències individuals en els processos d'ensenyament i
aprenentatge

- Adquirir la conceptualització sobre les dificultats d'aprenentatge i dificultats del desenvolupament.

- Identificar i valorar els principals mecanismes intrapsicològics moduladors dels processos d'aprenentatge.

- Identificar i valorar els principals mecanismes interpsicològics i factors moduladors dels

processos d'ensenyament i aprenentatge, interacció entre iguals, interacció professorat i

alumnat.

- Dissenyar, implementar i avaluar situacions educatives per optimitzar els processos d'aprenentatge de l'alumnat.

Continguts fonamentals de l'assignatura
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Concepte de dificultats d'aprenentatge i dificultats en el desenvolupament dels individus. De les necessitats
educatives especials de l’alumnat a les barreres per a l’aprenentatge i la participació que pot presentar
l’entorn.
Dificultats del desenvolupament originades per deficiències sensorials
Dificultats del desenvolupament originades per deficiències físiques.
Dificultats del desenvolupament originades per deficiències cognitives.
Dificultats del desenvolupament originades per retards generalitzats (p. Ex. autisme).
Dificultats en el TDH.
Dificultats específiques del llenguatge oral, escrit i matemàtic.
Dificultats del desenvolupament originades per altes capacitats.
Dificultats del desenvolupament originades per deficiències afectives i socials.
Tecnologies de la informació i comunicació en els processos d'intervenció psicopedagògica.

Eixos metodològics de l'assignatura

Presencial (40%)

Propostes i discussió de casos pràctics (25%)
Exposicions del professor: orals i multimèdia (25%)
Exposicions de l'alumne: orals i multimèdia (25%)
Debats (25%)

 

No presencial (60%)

Treball de casos pràctics (20%)
Lectura i anàlisi de documents (10%)
Preparació de les exposicions de l'alumne: orals i multimèdia (20%)
Recerca d'informació (10%)
Elaboració de treballs i síntesis (20%).
Tutories individuals i grupals (10%)
Ús de plataformes virtuals (10%)

Pla de desenvolupament de l'assignatura

CRONOGRAMA

La distribució dels continguts de la matèria següent és aproximada.

SESSIÓ MODALITAT DESCRIPCIÓ

Setmana 1 P Presentació  i concepte

Setmana 2 P Concepte

 Setmana 3 P Dificultats llenguatge oral

Setmanes 4 P Dificultats del llenguatge oral

Setmanes 5 P Dificultats del llenguatge oral

Setmanes 6 P Dificultats del llenguatge oral

Setmanes 7 P Dificultats sensorials: sords

Setmanes 8 P Dificultats sensorials: sords

Setmanes 9 P Dificultats sensorials: sords

Setmanes 10 P Dificultats sensorials: Cecs
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Setmanes 11 P Dificultats sensorials: Cecs

Setmanes 12 P Dificultats sensorials: Cecs

Setmanes 13 P Dificultats d'aprenentatge: Llenguatge escrit i matemàtic

Setmanes 14 P Dificultats d'aprenentatge: Llenguatge escrit i matemàtic

Setmanes 15 P Dificultats d'aprenentatge: Llenguatge escrit i matemàtic

Setmanes 16 P Dificultats d'aprenentatge: Llenguatge escrit i matemàtic

Setmanes 17 P Dificultats afectives i socials

Setmanes 18 P Dificultats físiques

Setmanes 19 P Dificultats físiques

Setmanes 20 P Dificultats físiques

Setmanes 21 P Dificultats cognitives

Setmanes 22 P Dificultats cognitives

Setmanes 23 P Dificultats cognitives

Setmanes 24 P Dificultats generalitzades del desenvolupament: Autisme

Setmanes 25 P Dificultats generalitzades del desenvolupament: Autisme

Setmanes 26 P Dificultats generalitzades del desenvolupament: Autisme

Setmanes 27 P TDH

Setmanes 28 P TDH

Setmanes 29 P TDH

Setmanes 30 P Altes capacitats

Setmanes P  

Setmanes P i

SESSIÓ MODALITAT DESCRIPCIÓ

Sistema d'avaluació

Assistència, participació a classe i tutories. Per poder valorar a l’alumnat és necessari haver assistit a un
80% de les classes presencials. La participació activa a les classes pot incrementar un 10% la nota final de
l’alumnat.
Resolució de casos pràctics amb un valor del 25%
Proves escrites amb un valor del 75%
Per tal de calcular la nota final de l’assignatura serà necessari haver superat en 5 punts cadascuna de les
dos categories d'evidències d’avaluació: casos pràctics i proves escrites.
Els alumnes tinran dret a una recuperació de les proves escrites durant la setmana 18 del segon semestre
(juny).

Bibliografia i recursos d'informació

Echeita, G. (2006). Educación para la inclusión o educación sin exclusiones. Madrid: Narcea.

García Sánchez, J.N. (1999). Intervención psicopedagógica en los trastornos del desarrollo. Madrid: Pirámide.

García Sánchez, J.N. (2001). Dificultades de aprendizaje e intervención psicopedagógica. Madrid: Ariel
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