
 

GUIA DOCENT

INTERVENCIÓ EN DIFICULTATS
D'APRENENTATGE I
TRASTORNS DEL
DESENVOLUPAMENT
Coordinació: BOSCH GUIRAL, ANA MARIA

Any acadèmic 2022-23

2022-23



Informació general de l'assignatura

Denominació INTERVENCIÓ EN DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL
DESENVOLUPAMENT

Codi 102916

Semestre d'impartició 2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Grau en Psicologia 3 OBLIGATÒRIA Presencial

Nombre de crèdits
assignatura (ECTS)

6

Tipus d'activitat, crèdits
i grups

Tipus
d'activitat

PRAULA TEORIA

Nombre de
crèdits

1.8 4.2

Nombre de
grups

2 1

Coordinació BOSCH GUIRAL, ANA MARIA

Departament/s PSICOLOGIA

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.
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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

BOSCH GUIRAL, ANA MARIA anamaria.bosch@udl.cat 3,9

SERRA CARRERA, ANA MARIA anamaria.serra@udl.cat 3,9

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 propostes i estratègies educatives que permetin la inclusió i el desenvolupament d'aquest
alumnat, tant en el segon com en el tercer nivell de concreció del currículum.

- Treballar col·laborativament amb altres, planificant i autoavaluant aquesta col·laboració tant a nivell de grup com
a nivell individual

Competències

Competències bàsiques:

CB1 Posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària
general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes
que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.

CB2 Aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les
competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes
dins la seva àrea d'estudi.

CB4 Poder transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no
especialitzat.

CB5 Saber desenvolupar les habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt
grau d'autonomia

Competències Generals:

CG1 Desenvolupar les habilitats professionals necessàries, adaptar-se a noves situacions i resoldre problemes
derivats de la professió de psicòleg. CG2 Desenvolupar la capacitat per treballar en equips multidisciplinaris i
col·laborar de manera eficient amb altres professionals.

  CG2 Desenvolupar la capacitat per treballar en equips multidisciplinars i col·laborar de manera eficient amb altres
professionals.

CG3 Mostrar habilitats per a les relacions interpersonals.

CG5 Demostrar capacitat crítica per prendre decisions pertinents.

CG6 Reflexionar sobre les pròpies limitacions de manera autocrítica i contemplar la possibilitat de sol·licitar
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col·laboracions interdisciplinàries. 

CG7 Actuar amb creativitat, cultura d’investigació i de comunicació professional .

CG8 Identificar i avaluar les pròpies competències, habilitats i coneixements d’acord els estàndards de la
professió.  .

CG9 Reconèixer la diversitat com element estructural de l’ésser humà a la vegada que es reconegui, comprengui i
respecti la complexitat cultural de la societat actual.

Competències Específiques:

CE1 Identificar i analitzar les característiques i les necessitats de les persones, grups i organitzacions, així com
dels contextos rellevants per al servei que es sol·licita. 

CE2 Planificar l’avaluació dels programes i/o intervencions psicològiques i seleccionar els indicadors  i tècniques
adequades.

CE3 Aplicar les tècniques de recollida d’informació i obtenir dades rellevants per a l’avaluació dels programes i/o
intervencions psicològiques. 

CE4 Analitzar i interpretar els resultats de l’avaluació psicològica.

CE5 Dissenyar i aplicar una estratègia/pla d’intervenció psicològica, en funció dels contextos o serveis
sol·licitats.

CE6 Respondre i actuar de forma adequada i professional, considerant les actituds i valors de la professió, així
com el seu codi ètic i deontològic en tots i cadascun dels processos d’intervenció. 

CE7 Proporcionar informació als usuaris i establir una relació interpersonal adequada, considerant els diferents
contextos de relació professional.

CE8 Elaborar informes tècnics, orals i escrits, dels resultats del procés d’avaluació, de la investigació o dels
serveis demandats, respectant el compromís ètic que exigeix la difusió de coneixement psicològic.

CE9 Utilitzar les diferents fonts documentals en psicologia, mostrar un domini de les estratègies necessàries per
accedir a la informació i valorar la necessitat d’actualització documental.

CE10 Gestionar, analitzar i interpretar dades en els marcs dels coneixements disciplinaris propis dels diferents
àmbits de la psicologia.

CE11 Prendre decisions de manera crítica sobre l’elecció, aplicació i interpretació dels resultats derivats dels
diferents mètodes d’investigació psicològica.

Competències Transversals:

CT1 Adquirir una adequada comprensió i expressió oral i escrita del català i del castellà. CT2 Adquirir un domini
significatiu d'una llengua estrangera, especialment de l'anglès.

CT2 Adquirir un dominio significativo de una lengua extranjera, especialmente del inglés

CT3 Adquirir capacitació en l'ús de les noves tecnologies i de les tecnologies de la informació i la comunicació.
CT5 Adquirir nocions essencials del pensament científic.

CT5 Adquirir nociones esenciales del pensamiento científico.

Continguts fonamentals de l'assignatura

TEMA 1. El paper del psicòleg en els contextos educatius. Conceptes i eixos bàsics de la intervenció educativa.

TEMA 2. Intervenció educativa en TDAH
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TEMA 3.  Intervenció educativa en trastorn de l'espectre autista (TEA)

TEMA 4.  Intervenció educativa en trastorns específics de l'aprenentatge: dislèxia i discalcúlia

TEMA 5.  Intervenció educativa en altes capacitats

TEMA 6. Intervenció educativa en trastorns de conducta

TEMA 7. Intervenció educativa en discapacitat: intel·lectual, física, auditiva, visual, pluridiscapacitat

TEMA 8.  Intervenció educativa en trastorns afectius i socials

 

Eixos metodològics de l'assignatura

Pel que fa a l'organització de la interacció:
• Classes magistrals amb orientació dialògica (facilitant la participació dels estudiants)
• Treball en petits grups amb suport del professor (en hores lectives i en tutories)
• Treball individual amb suport del professor (en hores lectives i en tutories)

Pel que fa a les activitats d'aprenentatge:
• Estudi i resolució de casos
• Treball amb articles d'investigació recents (incloent articles en anglès)
• Auto-regulació i planificació del propi treball, amb suport del professor
• Treball a partir del suport del Campus Virtual de la UdL

Pla de desenvolupament de l'assignatura

Setmana Tema Forma de treball

1 Presentació assignatura
El psicòleg en contextos educatius
El procés d’intervenció

Exposició professor 

   

2-3 Intervenció educativa en TDAH Exposició professor + activitat pràctica
en petits grups

   

4-5 Intervenció educativa en trastorn de l'espectre autista (TEA) Exposició professor + activitat pràctica
en petits grups

   

6-7 Intervenció educativa en trastorns específics de l'aprenentatge:
dislèxia i discalcúlia

Exposició professor + activitat pràctica
en petits grups

   

8-9 Intervenció educativa en altes capacitats Exposició professor + activitat pràctica
en petits grups

   

10-11 Intervenció educativa en trastorns de conducta Exposició professor + activitat pràctica
en petits grups

   

12-13 Intervenció educativa en discapacitat: intel·lectual, física, auditiva,
visual, pluridiscapacitat

Exposició professor + activitat pràctica
en petits grups
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14-15 Intervenció educativa en trastorns afectius i socials Exposició professor + activitat pràtica en
petits grups

 

Sistema d'avaluació

 

Avaluació continuada

Sistemes d'avaluació Avaluació continuada Avaluació alternativa

Evidència 1: treball d'intervenció 40% 60%

Evidència 2: prova test 40% 40%

Evidència: casos pràctics breus 20% --

- En cas de no superar l'evidència 1, aquesta no es podrà recuperar però farà mitjana amb la resta d'evidències

- En cas de no superar l'evidència 2, es podrà optar a recuperació. 

Avaluació alternativa

En cas d'optar per avaluació alternativa, cal que contacteu amb el professorat de la matèria.
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