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Introducció

L’objectiu general d’aquest curs és la formació d’especialistes en Audició i 
Llenguatge. En l’actualitat es necessiten professors especialistes en tots els 
centres ordinaris per tal d’adequar la resposta d’aquests centres a les necessitats 
educatives de tot l’alumnat en l’entorn més normalitzat possible.
Els alumnes que presenten necessitats educatives especials associades a 
trastorns del llenguatge, sovint requereixen uns recursos, ajudes i adaptacions 
per poder assolir els mateixos objectius que la resta dels seus companys. Així, 
aquesta atenció específica requereix l’actuació d’uns especialistes que la facin 
possible i que, para�elament, ajudin els altres docents en l’adaptació del 
currículum a les característiques de les necessitats de l’alumnat. Dins aquest 
context queda configurat el rol de l’especialista en Audició i Llenguatge en els 
centres escolars ordinaris.

A qui va adreçat?

Especialment a graduats en Educació Primària amb la menció d’Audició i 
Llenguatge.
També està dirigit als graduats/diplomats/llicenciats en Educació Primària 
d’altres mencions, en Educació Infantil, en Psicologia, en Logopèdia, en 
Pedagogia, o en Psicopedagogia i infermeria.

E-mail: uibtalent@fueib.org
Web: http://www.fueib.org/curs/eual

Telèfon: 971 25 96 96

Titulació

Títol d’«Especialista Universitari en Audició i Llenguatge. Títol propi de la UIB 
(30 ECTS)».

Per obtenir-lo és necessari tenir una titulació universitària oficial.

Avaluació

Per poder ser avaluat cal assistir al 80% del curs.
Cada mòdul serà avaluat amb tasques específiques. 
Finalment, hi haurà una memòria reflexiva dels continguts apresos al llarg del 
curs (2,7 ECTS).
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Continguts

1.  Introducció a les dificultats del llenguatge en el context escolar: models 
teòrics.

2.   Bases biològiques del llenguatge.

3.   Neuropsicologia del llenguatge oral i escrit.

4.   Adquisició i desenvolupament del llenguatge.

5.   Bilingüisme i dificultats del llenguatge.

6.  Dificultats del llenguatge derivades de dificultats en les funcions executives: 
TDHA.

7.   Dificultats auditives.

8.  Trastorns del desenvolupament de la parla.

9.   Trastorns del desenvolupament del llenguatge.

10. Trastorns del llenguatge associats a dificultats cognitives.

11.  Trastorns del llenguatge associats a la paràlisi cerebral i/o trastorns motors.

12. Trastorns del llenguatge i la comunicació associats a trastorn de l’espectre 
autista.

13.  Trastorns associats a la lectura i l’escriptura.

14. Dificultats del llenguatge derivades de falta d’input lingüístic: l’alumnat 
nouvingut i dificultats socials.

15.  Exploració, prevenció i reeducació de la veu en el context escolar.

16.  Detecció i avaluació de les dificultats de parla, llenguatge i comunicació en 
el context escolar.

17.  Disseny universal d’aprenentatge.

18.  Entrenament en habilitats socials i comunicatives.

19.  Atenció de les dificultats del llenguatge a l’escola.

20. Aplicacions didàctiques dels jocs de llengua a l’aprenentatge del llenguatge 
oral.

21.  Ús del cos i l’emoció en la intervenció en el llenguatge dins l’escola.

22.  Tècniques d'intervenció natural aplicades a l'escola.

23.  Aprenentatge de la lectura en infants amb dificultats del llenguatge.

24.  Sistemes alternatius i augmentatius de comunicació.

25.  Taller d’elaboració de material per al treball d’audició i llenguatge.

26.  Treball final

E-mail: uibtalent@fueib.org
Web: http://www.fueib.org/curs/eual

Telèfon: 971 25 96 96
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Professorat

Adrover Roig, Daniel. Psicòleg, professor doctor del departament de PAPE de 
la UIB i vicedegà de la Facultat d’Educació. Recerca sobre el desenvolupament 
cognitiu, el control atencional i l’experiència lingüística, a la UIB.

Aguilar Mediavilla, Eva. Psicòloga, logopeda, professora TU i subdirectora del 
Departament de PAPE de la UIB. Recerca en l'adquisició del llenguatge, les 
dificultats del llenguatge, el bilingüisme i la fonologia, a la UIB.

Alvarado, Helena. Fundadora, directora i coordinadora de CREIX. Actualment, 
coautora del Protocol de detecció i actuació de dislèxia de la Conselleria 
d’Educació del Govern balear. Directora de l’àrea de Psicologia d’OIDEA.

Bassa i Martín, Ramon. Professor emèrit de l’àrea de Didàctica i Organització 
Escolar de la UIB. Recerca centrada en didàctica de la llengua i la literatura, 
didàctica de les habilitats lingüístiques. 

Bennàssar Cerdà, Caterina. Psicòloga del centre CREIX. Especialista en TEA.

Buil Legaz, Lucía. Professora doctora del Departament de PAPE de la UIB. 
Línies d'investigació sobre trastorn específic del llenguatge, adquisició del 
llenguatge, bilingüisme i dilemes morals.

Cardona Pere, Claustre. Exdirectora del CREDA Baix Llobregat, logopeda i 
mestra d’audició i llenguatge del Departament d’Ensenyament de la Generalitat 
de Catalunya. 

de la Iglesia Mayol, Begoña. Professora doctora del Departament de PAPE de 
la UIB. Membre del Grup de Recerca en Educació Inclusiva i Diversitat (GREID).

Esteller Cano, Àngels. Professora doctora del Departament de PAPE de la UIB. 
Abans, professora de la Universitat de Castelló. 

Juan Pastor, Eulàlia. Logopeda especialista en dificultats auditives de 
l’Hospital Son Llàtzer. 

Llobera O'Brian, Marina. Logopeda especialista en trastorns de la fluïdesa i 
mestra d’audició i llenguatge del Co�egi Madre Alberta.

López Penadès, Raül. Professor del Departament de PAPE de la UIB. Recerca 
en processos psicològics com l'emoció, l'atenció, el llenguatge i la motivació i les 
seves manifestacions patològiques. 

Marín Palomar, Andrés. Logopeda i mestre funcionari d’audició i llenguatge de 
la Conselleria d’Educació. Autor del mètode quinestèsic de lectura. 

E-mail: uibtalent@fueib.org
Web: http://www.fueib.org/curs/eual

Telèfon: 971 25 96 96
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Martorell Dols, Neus. Logopeda especialista en veu de l’Hospital Universitari 
de Son Espases, sector ponent.

Mulet Alcover, Esperança. Doctora en educació, logopeda i mestra d’audició i 
llenguatge de diferents centres públics de Mallorca.

Ortiz Elegido, Lluïsa. Mestra d’audició i llenguatge, ballarina, professora de 
dansa i exdirectora del CEIP Rosa dels Vents. Actualment, a l’equip d’atenció 
primerenca de Llevant.

Pades Jiménez, Antonia. Psicòloga, infermera i professora TU del Departament 
d’Infermeria i Fisioteràpia de la UIB. Del grup de recerca TREBAORG i especialista 
en habilitats de comunicació.

Pérez Castelló, Josep. Psicòleg i professor TU del Departament de PAPE de la 
UIB. Especialista en trastorns de la comunicació.

Pascual de Juan, Marta. Mestra d’audició i llenguatge de diferents centres 
públics de Mallorca. 

Rosselló Ramon, Rosa. Professora TU del Departament de PAPE de la UIB. Del 
Grup de Recerca en Educació Inclusiva i Diversitat (GREID) i especialista en 
dificultats d’aprenentatge.

Sánchez Azanza, Víctor. Psicòleg del Departament de PAPE de la UIB. Recerca 
en funcions executives. 

Sastre Vidal, Miquela. Logopeda, mestra d’audició i llenguatge i professora del 
Departament de PAPE de la UIB.

Valera Pozo, Mario. Psicòleg del Departament de PAPE de la UIB, especialista 
en dificultats socioemocionals relacionades amb els trastorns del llenguatge.

E-mail: uibtalent@fueib.org
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Dades específiques

Direcció
Aguilar Mediavilla, Eva. Doctora en Psicologia i màster en Logopèdia.
Professora titular d’universitat de Pedagogia Aplicada i Psicologia de 
l’Educació.
Pérez Castelló, Josep A. Doctor en Psicologia. Professor titular 
d’universitat de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació.

Nombre de places:
Mínim: 15
Màxim: 40

Criteris d’admissió dels estudiants
Es prioritzaran, tenint en compte la titulació i l’expedient acadèmic, de la 
manera següent:
1. Mestres especialistes en audició i llenguatge en actiu.
2. Graduats en Educació Primària amb la menció d’Audició i Llenguatge.
3. Graduats en Educació Primària d’una altra menció i graduats en
Educació Infantil.
4. Graduats/diplomats/llicenciats en Psicologia, Logopèdia, Pedagogia o
Psicopedagogia.

Modalitat: Presencial.
Durada: 30 ECTS (150 hores presencials i 600 de no presencials).

Dates i horaris:
Del 19 d’octubre de 2018 al 3 de maig de 2019, els divendres de 17.30 a 
21 hores i els dissabtes de 10 a 13.30 hores.

Lloc de realització:Edifici Sa Riera. C/ de Miquel dels Sants Oliver, 2, 
07122 Palma. Edifici Guillem Cifre de Colonya, campus universitari
Termini de matrícula: Fins al dia 10 d’octubre.

Preu i terminis:
El preu del curs és de 850 euros.
Possibilitat de pagar en tres terminis: 350 euros en el moment de 
formalitzar la matrícula i dos pagaments més de 250 euros els mesos 
de desembre i gener.

La direcció del curs es reserva el dret d’anu�ar-lo en cas que no s’arribi al 
nombre mínim d’alumnes perquè es pugui impartir.
Només es retornarà l’import de la matrícula en cas de no admissió de 
l’alumne o d’anu�ació del curs. 

Possibilitat de fer
pràctiques remunerades a

empreses i despatxos professionals.
+ INFO  doip.fueib.org  | doip@fueib.org  |  (+34) 971259697
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Coneix algunes de les facilitats que t’ofereix la UIB
i la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears

Departament d’Orientació i Inserció Professional (DOIP)
Pràctiques per preparar-te per al món laboral i agència de co�ocació.

Club d’emprenedors
L’objectiu del Club és articular i desenvolupar un itinerari d’emprenedoria 
per no deixar cap emprenedor potencial membre de la comunitat UIB en 
el camí.

Wi-Fi i aules d’informàtica

Biblioteques

Insta�acions Esportives

Residència d’Estudiants

Associacions d’estudiants

Servei mèdic i de farmàcia

Llibreria

Servei de reprografia

Servei de restauració i cafeteries

Programa Alumni 

www.uib.cat
www.fueib.org

www.uibempren.org

Un campus ple d’oportunitats!


