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Màster universitari

Dificultats de l’Aprenentatge i Trastorns del
Llenguatge
En el marc d’una educació inclusiva, un dels grans reptes de l’educació és poder atendre de manera adequada tots els alumnes
per poder potenciar al màxim els seus aprenentatges. És per això que en l’atenció a la diversitat funcional calen uns professionals
molt ben formats i que constantment actualitzin els seus coneixements. En aquest context, el màster universitari de Dificultats
de l’Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge ofereix una formació especialitzada en la identificació i intervenció en dificultats
d’aprenentatge i trastorns del llenguatge en l’àmbit educatiu i proporciona una formació pràctica que combina, d’una banda, les
aportacions més recents i rellevants de l’àmbit científic i, d’una altra, una visió molt centrada en l’aplicació al context professional. En
aquest màster oferim uns materials eminentment pràctics que permeten poder aplicar els coneixements a situacions i casos concrets
en contextos reals.
El màster universitari de Dificultats de l’Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge està registrat en el RUCT amb el codi 4313844. El
seu pla d’estudis es va aprovar en el BOE número 127 (27 de maig de 2015, pàgines 45603 a 45604).

Objectius i competències

A qui va dirigit

L’objectiu fonamental del màster universitari de Dificultats
de l’Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge és oferir una
formació especialitzada en:

Les àrees de treball es concentren en l’àmbit educatiu
formal, com ara mestres d’educació especial especialistes en
pedagogia terapèutica o en audició i llenguatge en centres
d’educació primària ordinaris, centres específics d’educació
especial o en equips multiprofessionals.

•
•

•

Analitzar els aspectes fonamentals del desenvolupament,
de l’aprenentatge escolar i de les prescripcions
normatives i curriculars per ajustar l’atenció educativa.
Oferir una formació per identificar i valorar les diferències
individuals dels nens que presenten dificultats
d’aprenentatge i per poder dissenyar, desenvolupar i
avaluar propostes d’intervenció ajustades.
Proporcionar les estratègies, procediments i recursos
adequats per a la intervenció psicoeducativa en dificultats
de l’aprenentatge.

Les competències específiques són:

•
•
•

•

Capacitat per comprendre els aspectes fonamentals del
desenvolupament, de l’aprenentatge escolar i de les
prescripcions normatives i curriculars.
Capacitat per identificar els factors que determinen les
dificultats d’aprenentatge i els trastorns del llenguatge.
Capacitat per identificar i valorar les diferències
individuals dels nens que presenten dificultats
d’aprenentatge i trastorns del llenguatge i per identificar
i seleccionar les diferents estratègies, procediments i
recursos més adequats.
Capacitat per dissenyar, desenvolupar i avaluar propostes
d’intervenció ajustades a les necessitats educatives dels
nens i per dominar els mètodes de recerca relacionats.

A més, es dirigeix a altres professionals de l’àmbit educatiu
(pedagogs, psicòlegs i psicopedagogs) que generalment
duen a terme la seva feina en equips psicopedagògics.
Finalment, el màster també es dirigeix a altres professionals
afins (logopedes, terapeutes ocupacionals, educadors socials,
treballadors socials, etc.).

Sortides professionals
El màster especialitza per als llocs de treball següents, entre
d’altres:
• Mestres d’educació especial especialistes en pedagogia
terapèutica o en audició i llenguatge en centres d’educació
primària, centres específics d’educació especial o en
equips multiprofessionals.
• Psicòlegs, pedagogs, psicopedagogs en gabinets públics
o privats que treballen en equips psicopedagògics o
departaments d’orientació.
• Terapeutes ocupacionals en institucions dedicades a
l’atenció de persones amb dificultats de l’aprenentatge i/o
trastorns del llenguatge, com centres d’educació especial,
centres de dia, hospitals, centres sociosanitaris, etc.

Màster universitari

Requisits d’accés
Per a l’accés a un màster universitari, d’acord amb el que
estableix l’Article 16 del Reial decret 1393/2007, tenir un
títol universitari oficial espanyol o un altre expedit per
una institució d’educació superior de l’EEES és un requisit
imprescindible.
Per cursar el màster universitari de Dificultats de
l’Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge s’ha d’haver fet
algun dels estudis que es detallen a continuació:
• Diplomatura de Magisteri o grau de Mestre en educació
infantil/primària o grau d’Educació infantil/primària.
• Llicenciatura de Psicopedagogia, llicenciatura o grau de
Psicologia, Pedagogia, Logopèdia, Educació Social, Treball
Social o Teràpia Ocupacional.

Laura Cavayé i Reyes
Llicenciada en Psicopedagogia per la UOC. Diplomada en
Magisteri (PT), màster en Logopèdia per la UB i màster en
Grafoanàlisi per la UAB.
Dra. Gemma Moya Galé
Doctora en Ciències i Trastorns de la Comunicació. Llicenciada
en Filologia Anglesa. Màster en Lingüística Aplicada i
Adquisició de Segones Llengües en Contextos Multilingües
i màster en Ciències i Trastorns de la Comunicació.
Especialitzada en estudis de tractament per millorar la
intel·ligibilitat en la malaltia de Pàrquinson, Síndromes de
Pàrquinson Plus i en la paràlisi cerebral.
Professora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació
de la UOC i mestra especialista en alumnat amb dificultats de
l’aprenentatge i trastorns del llenguatge a l’escola pública en
centres d’ensenyament infantil i primària.

Direcció acadèmica

Programa acadèmic

Dr. Llorenç Andreu Barrachina
Diplomat en Magisteri i llicenciat en Psicopedagogia per la
Universitat Jaume I i doctor en Psicologia per la Universitat
de Barcelona. Funcionari del cos de mestres d’audició i
llenguatge en excedència. Professor agregat de la UOC.
Especialitzat en TEL, pel que fa a la recerca.

El programa del màster universitari de Dificultats 		
de l’Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge consta 		
de 60 crèdits ECTS.

Professorat
Nizaiá Cassián Yde
Llicenciada en Psicologia, màster de Recerca en Psicologia
Social per la UAB. Doctora en Psicologia Social per la UAB.
Dr. Antoni Badia Garganté
Professor agregat. Àrea de coneixement: Psicologia de
l’educació. Camps de recerca: Formació del professorat i
Ensenyament i aprenentatge amb tecnologia.
Dr. Alfonso Igualada Pérez
Doctor en Ciències del Llenguatge. Diplomat en Logopèdia.
Màster en Lingüística. Especialitzat en Adquisició del
Llenguatge, Integració Gest i Parla. Pràctica terapèutica
especialitzada en atenció precoç, trastorn de l’espectre
autista i trastorn específic del llenguatge.
Dr. Marcelo F. Maina
Doctor en Societat de la Informació i el Coneixement de la
UOC. Professor i investigador en l’eLearn Center de la UOC.
Membre del grup de recerca Edul@b.
Dra. Elena Muñoz-Marrón
Doctora en Psicologia. Màster en Neuropsicologia per
la Universidad Complutense de Madrid. Codirectora del
Cognitive Neuro-Labl.
Dra. Rosa M. Mayordomo Saiz
Doctora en Psicologia per la UB. Postgrau en Especialització
Professional per a l’Assessorament d’Orientació
Psicopedagògica per la UB i llicenciada en Psicologia per la UB.
Dra. Adriana Ornellas
Doctora en Pedagogia per la Universitat de Barcelona.
Professora dels Estudis d’Informàtica, Multimèdia i
Telecomunicació de la UOC.

Crèdits ECTS

Tipus d’assignatures
Obligatòries
Optatives
Pràctiques
Treball final de màster
Total
Obligatòries
Fonaments neurocognitius de l’aprenentatge
i del llenguatge
Processos afectius, motivacionals i socials
en l’aprenentatge escolar
Bases normatives, organitzatives i curriculars
d’atenció a la diversitat
Pràcticum
Treball final de màster
Optatives
Dificultats d’aprenentatge dels continguts
curriculars
Trastorns d’aprenentatge de la lectura
Trastorns d’aprenentatge de l’escriptura i
de les matemàtiques
Adquisició i avaluació del llenguatge
Trastorns de la parla i de la veu
Trastorns del llenguatge oral
Discapacitat sensorial i motriu
Discapacitat i superdotació intel·lectual i
trastorns de l’espectre autista
Dèficits d’atenció i trastorns de conducta
Itineraris de titulació pròpia
Especialització de Dificultats i Trastorns
de l’Aprenentatge
Especialització de Trastorns de la Parla i
del Llenguatge

15
30
9
6
60
5
5
5
9
6
5
5
5
5
5
5
5
5
5
15
15

Seus

BARCELONA
Rambla del Poblenou, 156
08018 Barcelona
Tel.: 93 481 72 72

SALT
Factoria Cultural Coma Cros
Carrer Sant Antoni, 1
17190 Salt
Tel.: 972 40 50 67

VALÈNCIA
Carrer de la Pau, 3
46003 València
Tel.: 96 348 66 48

LLEIDA
Carrer Canyeret, 12, 2a. planta
25007 Lleida
Tel.: 973 72 70 77

TERRASSA
Vapor Universitari de Terrassa
Carrer Colom, 114
08222 Terrassa
Tel.: 93 733 92 00

VILA-REAL
Biblioteca Universitària
del Coneixement
Avinguda Pío XII, 43
12540 Vila-real
Tel.: 964 54 72 44

PALMA
Carrer Ausiàs March, 11
07003 Palma
Tel. 971 65 86 11

TORTOSA
Carrer Alfara de Carles, 18
43500 Tortosa
Tel.: 977 58 80 66

MANRESA
Av de les Bases de Manresa, 1
08242 Manresa
Tel.: 93 877 50 75

MADRID
Plaza de las Cortes, 4
28014 Madrid
Tel.: 91 524 70 00

REUS
Carrer de l’Escorxador, 1
43202 Reus
Tel.: 977 33 80 08

SEVILLA
Calle Torneo, 32
41002 Sevilla
Tel.: 954 99 16 25

BOGOTÀ
Carrera 7 #73-47, oficina 801
110221 Bogotà
Colòmbia
Tel.: +57 1 7438091
+57 1 7438135
CIUTAT DE MÈXIC
Paseo de la Reforma, 265, piso 1
Col. Cuauhtémoc
06500 Ciutat de Mèxic
Tel.: + 52 (55) 55 114206 al 08

Totes les seus a seus.uoc.edu

-- Premi d’excel·lència institucional (2016)
-- Premi a la Inclusió per les Malalties Rares (2016)
-- Premi Dona TIC (2016)
-- Esment d’honor en els Premis a l’Impacte en

-- Premi IGC a la Innovació Digital (2010)
-- Premi a l’Impacte en l’Aprenentatge (Leadership)

-- Golden Orange Awards (2016)
-- Premi a l’impacte en l’Aprenentatge (Or) (2015)
-- Medalla d’Or de la Creu Roja (2015)
-- Premi a l’impacte en l’Aprenentatge (Plata) (2014)
-- Premi LTI App Bounty (2013)
-- Telefónica Ability Awards (2012)
-- Premi a l’Impacte en l’Aprenentatge (Bronze) (2011)

-- Premi a l’Impacte en l’Aprenentatge (Or) (2008)
-- Premi Nacional de Telecomunicacions de la Generalitat

l’Aprenentatge (2016)

(2009)

-- Center of Excellence del New Mitjana Consortium
(NMC) (2009)

de Catalunya (2005)

-- Centre d’Excel·lència de SUN (2003)
-- Premi ICDE d’Excel·lència (2001)
-- Premi WITSA (2000)
-- Premi Bangemann Challenge (1997)
PG-PSI-02-CAT-18

Premis
i reconeixements
UOC

Consulta l’oferta formativa de la UOC
estudis.uoc.edu

