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Identificació de l'assignatura

Assignatura 10040 - Comunicació persones deficients
Crèdits 0.8 presencials (20 hores) 4.2 no presencials (105 hores) 5 totals (125 hores).
Grup Grup 1, AN(Campus Extens)
Període d'impartició Anual
Idioma d'impartició Català

Professors

Horari d'atenció alumnat
Professors

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

José Antonio Pérez Castelló

pep.perez@uib.es

12:00h 13:00h Dijous 29/09/2011 26/07/2012 Beatriu de

Pinos, 15

Titulacions on s'imparteix l'assignatura

Titulació Caràcter Curs Estudis

Màster Universitari de Cognició i Evolució Humana Postgrau Postgrau
Màster U. de Ciències Socials Aplicades a l'Atenció
Sociosanitària

Postgrau Postgrau

Contextualització

L'assignatura tracta el desenvolupament comunicatiu de les persones amb dèficit cognitiu, i ha de
contextualitzar-se dintre d'una perspectiva normalitzadora de la discapacitat. Des d'aquesta assignatura els
alumnes que la cursin han de desenvolupar els coneixements necessaris per a comprendre què és i com es
desenvolupa la competència comunicativa. Al mateix temps, al finalitzar el curs, els alumnes han d'entendre
què és i com es desenvolupa aquesta competència en les persones que pateixen algun tipus de dèficit cognitiu.
Aquests coneixements han de servir als alumnes per a poder orientar millor el seu treball amb aquest tipus
de persones, però també han de ser utilitzats per a millorar les pròpies competències comunicatives dels
alumnes.

L'assignatura pertany al mòdul 4.1 "Processos bàsics", per això des d'ella es repassaran quins són les habilitats
bàsiques per a comunicar , doncs la comunicació és una habilitat bàsica humana

Requisits



Universitat de les
Illes Balears

Guia docent

Any acadèmic 2011-12

Assignatura 10040 - Comunicació persones

deficients

Grup Grup 1, AN

Guia docent A

Idioma Català

2 / 5

Data de publicació: 01/07/2011
Abans d'imprimir aquest document, pensau bé si és necessari fer-ho. El medi ambient és cosa de tothom.
©2012 Universitat de les Illes Balears. Cra. de Valldemossa, km 7.5. Palma (Illes Balears). Tel: (+34) 971 173 000. E-07122. CIF: Q0718001A

No hi ha cap requsit

Competències

L'assignatura "Comunicació en persones deficients" té com principal objectiu contribuir a l'adquisició dels
coneixements necessaris perquè l'alumne conegui com es produïx el desenvolupament de la comunicació
amb dèficit cognitiu, així com a millorar-la.

Específiques

1. Entendre que és la comunicació i quines habilitats s'utilitzen per a comunicar..
2. Conèixer com es desenvolupa la competència comunicativa ordinària i extraordinarial..
3. Conèixer i aprendre a millorar les habilitats comunicatives de persones amb deficiència mental.

Genèriques

1. Comprendre, analitzar, relacionar i expressar informació.
2. Utilitzar destreses, eines o tecnologies.
3. Comunicar-se, relacionar-se assertivament, cooperar.

Continguts

Amb els continguts que es poden veure a continuació es pretén donar a conèixer als alumnes els coneixements
necessaris per a poder treballar o investigar en el camp de la comunicació extraordinària en subjectes
amb dèficit cognitiu. S'explica què és la comunicació, quina és la competència comunicativa ordinària i
extraordinàries, i es parla del seu desenvolupament i de la seva millora.

Continguts temàtics
Punt 1. Què és la comunicació

Es repassa aquí el concepte "comunicació" i es diferencia d'allò que no ho és.

Punt 2. El desenvolupament de la competència comunicativa
Aquí es presentaran quines són les principals habilitats que s'utilitzen al comunicar, així com
les diferents fases en les quals es desenvolupen al llarg de la vida del subjecte.

Punt 3. La competència comunicativa en subjectes amb déficit cognitiu
En aquest apartat el professor explicarà com és la competència comunicativa dels subjectes
amb dèficit cognitiu, així com el seu desenvolupament. S'aprofitarà aquest apartat també per
a donar un repàs general a les habilitats psicològiques d'aquestes persones comparant-lo amb
les que tenen els subjectes ordinaris.

Punt 4. El desenvolupament i la millora de la competència comunicativa
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Aquí es repassaran les principals tècniques per a millorar les habilitats comunicatives dels
subjectes, especialment d'aquells amb dèficit cognitiu.

Metodologia docent

En aquest apartat es descriuen les activitats de treball presencial i no presencial previstes a l'assignatura
amb l'objecte de poder desenvolupar i avaluar les competències establertes per a l'assignatura. Amb el
propòsit d'afavorir l'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.

Activitats de treball presencial

Modalitat Nom Tip. agr. Descripció

Classes teòriques Explicació del
professor

Grup gran (G) El professor explicarà a classe una part dels continguts dels temes, aquella
que sigui més important de cara a l'adquisició de les competències que té
assignades l'assignatura.

Activitats de treball no presencial

Modalitat Nom Descripció

Estudi i treball
autònom individual

Recerca d'informació Els alumnes de forma individual han de buscar informació sobre el projecte
d'investigació

Estudi i treball
autònom en grup

Proyecte d'investigació Els alumnes haurien de dissenyar i planificar en grup, i de forma cooperativa i
coordinada, un projecte d'investigació per a la millora de les habilitats comunicatives de
les persones amb deficiència mental. Per a això s'utilitzarà una tècnica d'ensenyament
i aprenentatge denominada Webquest. Aquest projecte es realitzarà íntegrament des de
l'eina telemàtica Moodle en Camps Extens

Estimació del volum de treball

A continuació es presenta la distribució d'hores segons les diferents activitats de treball presencial i no
presencial planificat en relació a les hores i als crèdits.

Modalitat Nom Hores ECTS %

Activitats de treball presencial 20 0.8 16

Classes teòriques Explicació del professor 20 0.8 16

Activitats de treball no presencial 105 4.2 84
Estudi i treball autònom individual Recerca d'informació 20 0.8 16

Total 125 5 100
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Modalitat Nom Hores ECTS %

Estudi i treball autònom en grup Proyecte d'investigació 85 3.4 68

Total 125 5 100

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.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

Les competències establertes a l'assignatura seran valorades mitjançant l'aplicació d'una sèrie de
procediments d'avaluació. A la taula que hi ha a continuació es descriu per a cada procediment d'avaluació,
la tipologia (recuperable:R, no recuperarble:NR), els criteris d'avaluació i el seu pes a la qualificació de
l'assignatura.

Proyecte d'investigació

Modalitat Estudi i treball autònom en grup

Tècnica Treballs i projectes (Recuperable)
Descripció Els alumnes haurien de dissenyar i planificar en grup, i de forma cooperativa i coordinada, un projecte

d'investigació per a la millora de les habilitats comunicatives de les persones amb deficiència mental. Per

a això s'utilitzarà una tècnica d'ensenyament i aprenentatge denominada Webquest. Aquest projecte es

realitzarà íntegrament des de l'eina telemàtica Moodle en Camps Extens

Criteris d'avaluació Capacitat de planificar i desenvolupar un projecte d'investigació. Es tindrà especial atenció a l'habilitat per

a realitzar la recerca bibliogràfica, a la capacitat de plantejar el problema i les hipòtesis, a l'habilitat per a

dissenyar els procediments d'investigació així com la metodologia d'obtenció de dades. També es valorarà

la capacitat de síntesi de conceptes i de la forma com es presenten aquests. Aquest projecte es realitzarà

íntegrament des de l'eina telemàtica Moodle en Camps Extens

Percentatge de la qualificació final: 100% per l'itinerari A

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Aquí es poden trobar la bibliografia per ampliar la informació que es donarà a classe.

Bibliografia bàsica

Belinchón Carmona, M., i Olivar Parra, J. S. (2000). Comunicación y trastornos del desarrollo : evaluación
de la competencia (comunicativo-referencial) de personas con autismo.Universidad de Valladolid.
Secretariado de Publicaciones e Intercambio Editorial
Beveridge, M., Conti-Ramsden, G., i Leudar, I. (1989). Language and Communication in Mentally
Handicapped People. Editorial: Chapman and Hall.
Bishop, D., i Mogford, K (1988). Language Development in Exceptional Cicumstances. Editorial Churchil
Livigstone.
Boada i Calbet, H. (1986). El desarrollo de la comunicación en el niño. Editor: Anthropos, Editorial del
Hombre
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Girbau Massana, M.D. (2002)  Psicología de la comunicación. Editor: Editorial Ariel, S.A.

Bibliografia complementària

Arzamendi Sáez de Ibarra, J. (2004). La comunicación : sociolingüística y pragmática. Fundación
Universitaria Iberoamericana
Cyrulnik, B. (2004). Del gesto a la palabra : la etología de la comunicación en los seres vivos. Editor:
Editorial Gedisa, S.A.
Holtgraves, T. (2002) Language as social action: Social psychology and language use. Editorial Lawrence
Erlbaum Associates.
Mildner, V. (2006) The Cognitive Neuroscience of Human Communication. Editorial Lawrence Erlbaum
Associates.
Mucchielli, A. (1998). Psicología de la comunicación. Editor: Ediciones Paidós Ibérica, S.A.
Musitu Ochoa, G. (1996). Manual de psicología de la comunicación. Editor: Serrano Villalba, Cristóbal
Pechioni, L.L., Wright, K.B., i Nussbaum, J.F. (2005) Life Span Communication. Editorial: Lawrence
Erlbaum Associates.
Rapin, I. (1996). Preschool Children with Inadequate Communication. Cambridge University Press.
Sanz Aparicio, M.T. (1988). Psicología de la comunicación . Editor: Universidad Nacional de Educación
a Distancia.
Watzlawick, P. (1997). T eoría de la comunicación humana : interacciones, patologías y paradojas. Editor:
Editorial Herder, S.A.
Yingling, J. (2004) A lifetime of communication. Editorial: Lawrence Erlbaum Associates.
Zaporozets, A. V. ; i Lísina, M. I. (1986). El desarrollo de la comunicación en la infancia. Editor: Juan A.
García Núñez Editor.

Altres recursos


