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COMUNICACIÓ ADAPTADA 

Curs acadèmic 2020-2021 Codi 200387 ECTS 6 

Titulació Grau en Teràpia Ocupacional 

Curs 4t Període 1r semestre 

Matèria Eines per a la intervenció 

Caràcter Optativa Idioma de la docència Català / Castellà 

Coordinació assignatura Dra. Maria Kapanadze 

Correu electrònic mariakapanadze@euit.fdsll.cat 

Professorat 

Elisabeth Resina Hernández 

Mar Martínez Ballesté 

Josep Solà i Benítez 

RELLEVÀNCIA EN EL PERFIL FORMATIU 

Aquesta assignatura forma part de la matèria Eines per a la Intervenció  i  busca  identificar l’impacte 

que la malaltia exerceix en les persones en l’àmbit de la seva comunicació amb els altres. Això 

permetrà plantejar una intervenció adient, tenint en compte la pluralitat de persones que veuen 

afectada la seva interacció en l’àmbit comunicatiu amb l’entorn social al qual pertanyen, 

seleccionant i obrint diverses vies comunicatives amb els altres, per afavorir la participació. 

INTERÈS DINS DEL PERFIL PROFESSIONAL 

Aquesta assignatura permetrà al Terapeuta Ocupacional poder intervenir en les persones amb una 

disfunció de la comunicació, ja que tindrà els coneixements necessaris per aplicar els SAC, productes 

de suport i tecnologia en la intervenció així com dissenyar aquelles eines que es precisin per millorar 

la funcionalitat en les activitats de la vida diària d’aquestes persones. 
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RECOMANACIONS PRÈVIES 

Es recomana haver cursat l’assignatura de Disfuncions Neurològiques i Ocupacionals, Disfuncions 

Medico- Quirúrgiques i Ocupacionals, Psicologia General i de la Salut i Psicologia Evolutiva, ja que és 

important tenir coneixements sobre les diferents patologies tant de nens com d’adults per tal 

d’aplicar els SAC, els productes de suport i la tecnologia en la intervenció de la comunicació. També 

es considera necessari tenir coneixement dels processos psicològics bàsics així com dominar el 

procés del desenvolupament del llenguatge. 

OBJECTIU/S 

• Identificar l’impacte que produeixen les diverses disfuncions en l’àmbit de la 

comunicació. 

• Reconèixer les eines que existeixen per aplicar-les a les diverses problemàtiques que 

sorgeixen o bé dissenyar instruments o estratègies de comunicació adequades a les 

capacitats i necessitats dels diversos clients.  

• Relacionar, identificar i aplicar estratègies que siguin adients a les necessitats i 

característiques individuals de les persones. 

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES – RESULTATS D’APRENENTATGE 

CE4. Reconèixer les pròpies limitacions i la necessitat de mantenir i actualitzar la seva competència 

professional, prestant especial importància a l’aprenentatge de manera autònoma de nous 

coneixements i tècniques i a la motivació per la qualitat. 

CE4.3. Actualitzar els coneixements sobre les innovacions de la tecnologia referent a la 

comunicació alternativa, augmentativa i altres productes de suport per a les persones 

amb discapacitat. 

CE10. Intervenir en l’avaluació i l’adaptació de l’entorn per promoure la participació en ocupacions 

significatives en els diferents aspectes de la vida diària, l’autonomia personal i la qualitat de 

vida. 

CE10.1. Identificar i seleccionar els productes de suport existents en el mercat adreçats a les 

persones amb discapacitat. 
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CE19. Adquirir i desenvolupar habilitats, destreses i experiència pràctica en el context sociosanitari 

i comunitari. 

CE19.1. Demostrar habilitats, destreses i experiència pràctica en les múltiples tècniques 

d'intervenció, per a l'aplicació en els diferents contextos. 

CE19.2. Desenvolupar habilitats i destreses per tal d'aportar solucions útils en cada context 

i/o situació personal. 

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS 

CT4. Expressar-se de forma fluida, coherent i adequada a les normes establertes, tant de forma oral 

com per escrit. 

CONTINGUTS 

UNITAT 1: BASALE STIMULATION, CURS BÀSIC: 

• Comprensió i apropament vivencial a la realitat de les persones amb alta dependència  

• Comunicació sense prerequisits: la percepció com a mitjà per la trobada 

• Coneixent i practicant àrees perceptives  bàsiques 

• La globalitat segons el Prof A. Fröhlich com a concepte i pràctica  

• Basale Stimulation en el camp de la TO 

UNITAT 2: COMUNICACIÓ AUGMENTATIVA I ALTERNATIVA. 

•  Barreres en la comunicació. 

•  Millora de la comunicació. 

•  Tecnologia de suport: 

o -Sistemes i ajudes de suport alternatius i augmentatius  

o -Sistemes i eines de la comunicació assistida 

UNITAT 3: LA COMUNICACIÓ EN LA CEGUESA; LA SORDO/CEGUESA I LA SORDESA. 
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ENFOCAMENT METODOLÒGIC 

TIPUS HORES ECTS RESULTATS D'APRENENTATGE

Dirigides 49,3 2,0 CE10.1, CE19.1, CE19.2, CT4

Supervisades 6,0 0,2 CE10.1, CE19, CT4

Autònomes 87,9 3,5 CE4.3, CT4

TOTAL 143,2 5,7
 

AVALUACIÓ 

Descripció de les activitats d’avaluació : 

L’assignatura s’avalua mitjançant:  

•  EXAMEN TEÒRIC UNITAT I Prof. Elisabet Resina i Prof. Mar Martínez amb un valor del 

35%. En el cas de reavaluació la nota per a ponderar serà de: 5/10.  

•  ENTREGA DE TREBALLS UNITAT II Prof. Josep Solà I Benítez amb un valor del 55%.  

S'avaluarà tant el lliurament del treball grupal, com la presentació i la participació 

grupal (40 %), la participació en les sessions preliminars (10%) i el lliurament d'altres 

treballs d'ampliació o de suport de la matèria (5%).  

•  ASSISTÈNCIA I PARTICIPACIÓ:  

•  UNITAT I Prof. Elisabeth Resina i Prof. Mar Martínez (5%) 

•  UNITAT II Prof. Josep Solà I Benítez (5%) 

•  En totes dues Unitats (I i II) es faran signar fulls de presencialitat. A la Unitat III 

(professors convidats), es passaran fulls per signar.  

Criteris per aprovar l’assignatura: 

Per aprovar l’assignatura cal obtenir una nota igual o superior a 5.   

A més s’ha d’obtenir una nota igual o superior a 5 en Prova Escrita de la Unitat I i en l’entrega de 

treballs de la Unitat II. 
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Calendari de les activitats d’avaluació:  

Veure el pla de treball de l’assignatura que es presentarà  a l’inici d’aquesta.  

Revisió de les activitats d’avaluació:  

Els resultats de les activitats d’avaluació i la data i hora de revisió es publicaran a la plataforma 

Moodle. 

Es considera No Avaluable (NV) quan l’estudiant hagi realitzat/ presentat menys d’un 30% del 

percentatge total de l’assignatura. 

Prova de síntesi (només per a 2a matrícula o successives):  

No s’ofereix la prova de síntesi.  

ACTIVITATS AVALUATIVES 

TIPUS D'ACTIVITAT

PES SOBRE 

LA

NOTA (%)
HORES

1 ECTS RESULTATS D'APRENENTATGE

Lliurament de treballs 40% 3,0 0,1 CE4.3, CE10.1, CE19.1, CT4.

Exposicions/discussions a l'aula 25% 3,0 0,1
CE4.3, CE10.1, CE19.1, CE19.2, 

CT4.

Proves escrites/pràctiques 35% 2,0 0,1 CE4.3, CE19.2, CT4

TOTAL 8,0 0,3

1 S'especifica hores dedicació presencial de l'estudiantat a l'activitat avaluativa
 

RECUPERACIÓ 

En cas d’obtenir una puntuació inferior a 5 en la Prova escrita de la Unitat I,es pot optar a la prova 

escrita de recuperació i la nota per a ponderar serà de 5/10. En cas que la puntuació sigui  inferior a 

5 en el treball de grup de la Unitat II, es pot optar a la recuperació del treball de grup de la Unitat II. 

Només es pot optar a recuperar una activitat d’avaluació si aquesta s’ha realitzat prèviament.  

Per a la resta d’activitats d’avaluació no hi ha opció a recuperació.  

La nota màxima de les activitats que es recuperin serà un 5. 
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