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RESUMO 

Contextualización: O proxecto, interdisciplinar e interuniversitario, foi proposto por docentes de terapia 

ocupacional e odontoloxía das universidades da Coruña e Salamanca. Contemplou a elaboración de 

cinco unidades didácticas, baseadas na aprendizaxe colaborativa, presentando aquí a unidade adicada á 

comunicación cos doentes.  

Metodoloxía: Concretáronse obxectivos e resultados de aprendizaxe, metodoloxías e forma de 

aplicación da unidade. Na planificación tivéronse en conta aspectos relacionados coa valoración, e uso 

dos SAAC, e a aplicación dos principios do Deseño Universal no proceso comunicativo. 

Realizáronse tres sesións teórico–prácticas, complementadas co traballo non presencial. 

Desenvolvemento: A primeira sesión está dirixida aos alumnos do Grado en Odontoloxía que, a través 

de varios casos propostos, deberían detectar e determinar as dificultades na comunicación, que 

poderían acontecer na consulta odontolóxica. O resultado do traballo é transmitido posteriormente aos 

alumnos de terapia ocupacional, sendo o punto de partida da segunda sesión. Os estudantes de TO 

consideran estes supostos para o deseño de solucións aos problemas plantexados, elaborando 

propostas co uso dos SAAC e aplicación do deseño para todas as persoas. A derradeira sesión é a 

posta en común dos traballos dos alumnos de ambas titulacións, nunha clase conxunta e presencial, 

cun compoñente virtual. Invítase ós  estudantes a razoar, deseñar e elaborar solucións de accesibilidade 
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e deseño universal, para aplicar no entorno físico dun centro de odontoloxía e nos seus materiais, 

baseadas no uso de pictogramas. 

A avaliación dos alumnos basease no emprego de rúbricas (hetero-avaliación) e de listados de 

comprobación (auto-avaliación). 
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ABSTRACT 

Background: The project, interdisciplinary and interuniversity, has been proposed by professors of 

occupational therapy and odontology at the universities of A Coruña and Salamanca. It included the 

development of five didactic units, based on collaborative learning. The unit focused to communication 

with patients is presented in this communication.  

Method: Professors determined learning goals and results, as well as the methodologies and the way to 

apply the unit. Factors related to AAC’s assessment and use, and the application of Universal Design 

Principles during communicative process were taken into account in planning. Three practical theoretical 

sessions were held, complementing the non-contact work.  

Development: The first session is directed to students of Odontology Bachelor, who, through few case 

studies, have to detect and determine the difficult in communication that could be appear during dental 
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consultation. The finished work, then, is transmitted to students of Occupational Therapy, being the start 

point to second session. Occupational therapy’s students consider that work to design solutions to solve 

the detected problems. To do that, they indicate proposals about AAC’s use and application of Universal 

Design. The last session is dedicated to the sharing of students’ works, during a joined lesson 

attendance, with a virtual component. 

Students participate in rezoning, designing and creating solutions to promote accessibility and universal 

design, and to apply it in a dentistry clinic and in its material resources, based on pictograms’s use. 

The students’ assessment contemplates the use of rubrics (heteroevaluation), and of Checklists (Self-

Assessment) 

 

KEY WORDS:  

Design for all, Interdisciplinarity,  , Augmentative and alternative communication systems (AACS), 

Occupational Therapy (OT), Odontology. 

 

1. INTRODUCIÓN  

Este proxecto destaca por ter un carácter interdisciplinar (aplicouse nas titulacións de Grao en 

Terapia Ocupacional (TO) e Grao en Odontoloxía), e interuniversitario, xa que foi coordinado 

por docentes da Universidade da Coruña e da Universidad de Salamanca.i 

O punto de partida para a planificación do mesmo foi a aplicación dos principios de 

Accesibilidade Universal e do Deseño para Todas as Persoas, contemplado no Real Decreto 

1393/2007 de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 

universitarias oficiales (artigo 3, punto 5, sección b).  

Educar nos conceptos de “deseño para todas as persoas” (DTP) a estudantes de ciencias da 

saúde é fundamental para que no seu futuro profesional sexan capaces de “deseñar produtos 

e contornos de fácil uso para o maior número de persoas posible, sen a necesidade de 

adaptalos ou redeseñalos dun xeito especial”. A ensinanza do DTP debe basearse nunha 

mestura de prácticas pedagóxicas tradicionais e alternativas, na que o rol do docente vai máis 

alá de aportar coñecementos expertos, senón tamén de ser capaz de axudar a identificar e 
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utilizar fontes de información apropiadas para aplicar o DTP á práctica da súa propia disciplina 

(Morrow, 2002). 

Por outra banda, para o aprendizaxe colaborativo son importantes todas aquelas actividades 

de carácter interdisciplinar, nas que distintos profesionais traballan ó redor de contidos e 

actividades vinculados á implementación do deseño universal e accesibilidade en ciencias da 

saúde.  

O obxectivo xeral do presente traballo centrouse en deseñar un conxunto de actividades de 

aprendizaxe, de carácter interdisciplinar, que permitiran a estudantes de terapia ocupacional e 

odontoloxía intercambiar información e experiencias sobre a aplicación dos principios do 

deseño para todas as persoas. 

Así, consolidáronse 5 unidades didácticas que tentaban a reflexión crítica e adquisición de 

competencias no DPT, baixo as seguintes temáticas: Análise de accesibilidade física e do 

contorno en clínicas de odontoloxía; realización de adaptacións e produtos de apoio para 

odontoloxía; educación de hábitos odontolóxicos en doentes con discapacidade; 

comunicación con pacientes e uso de sistemas aumentativos e alternativos. 

No presente documento reflíctese a experiencia derivada da realización da Unidade Didáctica 

4, centrada nos proceso comunicativos. 

 

2. DESCRICIÓN DA EXPERIENCIA  

O plan de traballo seguido polos docentes coordinadores tivo a seguinte estrutura: 

 Definición de competencias e resultados de aprendizaxe: 

o Revisión de guías docentes e guías de formación curricular en DTP. 

o Concreción de competencias e obxectivos de aprendizaxe para cada unidade 

didáctica. 

 Determinación de metodoloxías docentes e deseño de actividades: 

o Revisión bibliográfica de experiencias. 

o Selección de áreas temáticas, técnicas de deseño e estratexias docentes. 
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 Desenvolvemento das actividades de aprendizaxe (unidades didácticas): 

o 2º Cuadrimestre do curso 2016/2017. 

o Plataforma de aprendizaxe online: Moodle con contidos accesibles. 

o Sesións virtuais conxuntas. 

Para consolidar todo este proceso, fixéronse varias reunións por videoconferencia entre os 

profesores, no primeiro e segundo cuadrimestre. 

A unidade didáctica 4 estivo dedicada a traballar contidos relacionados coa comunicación 

efectiva entre o profesional (odontólogo) e o paciente (usuario con diversidade funcional). Os 

obxectivos de aprendizaxe pretendidos para os estudantes foron: 

 Coñecer as necesidades comunicativas de persoas con diversidade funcional. 

 Determinar os recursos de apoio para un proceso comunicativo efectivo. 

 Concretar e evidenciar as dificultades de persoas con diversidade funcional, nunha 

consulta odontolóxica. 

 Identificar posibles solucións aplicables para resolver as dificultades. 

 Posibilitar o desenvolvemento e aplicación de habilidades cooperativas e de 

interrelación persoal. 

Esta unidade foi aplicada nas seguintes materias: 

 Grado en Odontoloxía: Odontoloxía para pacientes especiais. 

 Grado en Terapia Ocupacional (Universidade de Salamanca): Adaptación funcional, 

produtos e tecnoloxías de apoio e ergonomía. 

 Grado en Terapia Ocupacional (Universidade da Coruña): TO para a autonomía persoal 

na infancia e a adolescencia. 

Propúxose a realización de tres sesións teórico – prácticas, complementadas co traballo non 

presencial dos estudantes. Nas dúas primeiras, realízase unha exposición teórica sobre as 

características básicas do proceso comunicativo, os seus elementos e as especificacións da 

comunicación aumentativa e alternativa. De seguido, proponse unha parte práctica, na que se 

aplica a técnica baseada nos “grupos de investigación”, de Sharan & Sharan (1976). Trátase 
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dunha metodoloxía de ensinanza – aprendizaxe colaborativa baseada nun caso. Neste tipo de 

metodoloxías, deséñanse problemas que permiten cubrir os obxectivos da materia planeados 

para cada nivel.  

De seguido, descríbese brevemente o desenvolvemento das tres sesión: 
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Sesión 1:  

A clase vai dirixida ao grupo de alumnos do Grao en Odontoloxía. O obxectivo pretendido  é 

que, a través dos casos propostos, os alumnos detecten as posibles dificultades na área de 

comunicación que poderían aparecer nunha situación de consulta odontolóxica. 

En primeiro lugar, ofrécese unha exposición teórica por parte da docente. A continuación, os 

estudantes divídense en grupos de 4/5 persoas e se lles plantexa unha situación de partida, 

que terán que resolver de xeito colaborativo. Neste caso, o traballo que teñen que realizar os 

alumnos baixo a técnica de “grupos de investigación”, é a elaboración dun documento 

(formato de texto, presentación ou gráfico) no que sinteticen as principais cuestións e 

dificultades que, como futuros odontólogos, cren que terían nunha consulta atendendo a 

persoas con diversidade funcional. Para iso, reciben as seguintes instrucións: 

 Situación de partida: Se presentan varios casos (definidos de seguido) a repartir entre 

os grupos, plantexando as seguintes cuestións:  

o Cales son los principais problemas que frearían / dificultarían a vosa intervención 

como odontólogos? 

o Que aspectos de comunicación considerades prioritarios para desenvolver unha 

boa intervención? 

o Que barreiras detectades no contorno físico que poidan ser mellorables a través 

de SAAC ou produtos de apoio? 

o Que información considerades que é imprescindible saber sobre os SAAC e os 

taboleiros de comunicación? 

 Busca activa sobre as características básicas da patoloxía ou situación funcional dos 

casos, e a súa repercusión sobre as capacidades cognitivas e de comunicación. 

 Traballo de empatía: Poñerse no lugar dun profesional odontólogo que ten que atender 

a estes doentes e, por outra banda, empatizar co que pensa e sente o paciente a estas 

consultas. 
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 Posta en común: Discusión en grupo: aplicación das técnicas Design Thinking e 

Brainstorming. 

 Síntese de ideas e conclusións para a resolución das cuestións iniciais. 

 Elaboración do documento: Síntese do traballo realizado durante la sesión a través 

dun arquivo que é subido á plataforma Moodle. 

Os supostos casos clínicos que se presentan ós estudantes de odontoloxía son: 

 Neno de 8 anos diagnosticado de TEA con alteracións na comunicación, sen 

capacidade de lecto-escritura, que precisaría un sistema aumentativo de 

comunicación (non elaborado).  

 Adolescente, de 15 anos, con Parálise Cerebral: Dificultades na comunicación 

derivadas de anartria e ausencia de lecto-escritura, moita intención comunicativa, 

importante afectación motora, con tetraparesia. 

 Nena, de 4 anos, con discapacidade auditiva, cun implante coclear recente, 

empregando a Linguaxe de Signos como sistema de comunicación alternativa, e 

iniciándose na aprendizaxe da linguaxe oral e escrita. 

 Rapaz de 17 anos, con cegueira total, con adecuadas capacidades cognitivas, lectura 

en Braille y comunicación oral ordinaria. 

 Doentes con diversidade funcional (física, cognitiva, sensorial) que teñen unha 

consulta odontolóxica. 

 

Sesión 2: 

Esta clase realízase cos alumnos do Grao de Terapia Ocupacional, tanto da Universidade da 

Coruña como da Universidad de Salamanca. 

Como punto de partida desta sesión, cóntase cos documentos elaborados polos alumnos do 

Grao en Odontoloxía, partíndose destes supostos para que os estudantes de terapia 

ocupacional obteñan solucións ós “problemas plantexados”. 
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Previamente ó comezo do traballo práctico, e como na sesión anterior, realízase una 

exposición teórica cos contidos básicos de comunicación, SAAC e atención á diversidade 

comunicativa. 

Para o traballo aplicado, os estudantes divídense en grupos, y seguidamente, preséntase a 

situación de partida: os documentos elaborados polos alumnos de odontoloxía que reflicten 

“problemas” que deben ser valorados e resoltos polos estudantes de terapia ocupacional. 

Ademais, preséntase unha tarefa adicional que ten que ser resolta polos grupos, a través do 

uso das novas tecnoloxías: a elaboración dun taboleiro de comunicación para o caso do neno 

con TEA y da adolescente con PC (Figuras 1 e 2). 

 

 
Figura 1: Proposta para a elaboración de taboleiros de comunicación na sesión cos estudantes de 

Terapia Ocupacional. 
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Figura 2: Material docente empregado para a orientación na elección e deseño do sistema de 

comunicación. 
 
Os alumnos, seguindo a metodoloxía comentada en apartados anteriores, tratarán de resolver 

os problemas de forma colaborativa. 

O resultado do traballo grupal, é un documento gráfico e explicativo que reflicte a solución ós 

diferentes problemas de partida presentados, e son compartidos na plataforma Moodle. 

 

Sesión 3: 

A última sesión é destinada á posta en común dos traballos elaborados por parte dos alumnos 

de ambas titulacións. Trátase dunha clase, por tanto, conxunta, presencial, pero cun 

compoñente virtual, con conexión a través de videoconferencia entre os estudantes da UDC e 

da Universidad de Salamanca. Esta sesión é guiada polos docentes das dúas, planificándose 

como segue: 

 Primeiramente, os estudantes de odontoloxía expoñen os seus documentos, 

destacando aqueles aspectos prioritarios que esixirían unha intervención 
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interdisciplinar cos terapeutas ocupacionais, indicando as razóns do porqué detectan 

estes e non outros. 

 De seguido, os alumnos de TO ofrecen unha síntese das solucións que xeraron para 

dar resposta ás situacións “problema” plantexadas polos estudantes de odontoloxía. 

Ademais, amosan o deseño e funcionamento dos taboleiros de comunicación 

creados. 

 Debate/Diálogo colectivo: Trátase de que os alumnos de ámbalas dúas titulacións 

cheguen a un acordo para seleccionar e concretar as solucións máis factibles e 

prácticas para solucionar as situacións de partida en relación ó uso de SAAC nas 

consultas odontolóxicas. 

 Aplicación de principios do DTP: Invítase ós estudantes a reflexionar, deseñar e 

elaborar solucións de accesibilidade e deseño universal, de aplicación en el contorno 

físico dun centro de odontoloxía, baseadas no uso de sistemas aumentativos de 

comunicación. Proponse a aplicación dos pictogramas como principal 

“representación da linguaxe” no proceso comunicativo global e de orientación 

espacial. 

 Posteriormente ábrese unha quenda de preguntas e debate para que os estudantes e 

docentes poidan realizar cuestións para aclarar aspectos en relación ó traballo 

realizado. 

 Elaboración dun documento de compendio (non presencial): Nos mesmos grupos, os 

estudantes realizan un traballo de síntese, en formato texto, cun máximo de 3 páxinas, 

no que se reflictan os principais resultados do esforzo colaborativo. 

 

3. RESULTADOS 

O proceso de avaliación dos estudantes contemplou os seguintes criterios: 

 Heteroevaluación (realizada polos docentes):  

 Traballo cooperativo: Rúbrica (20%) 
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 Competencias e contidos curriculares: Rúbrica (20%) 

 Adquisición dos obxectivos de aprendizaxe (20%) 

 Autoevaluación (realizada por cada estudante): na que se contempla unha reflexión 

sobre o traballo grupal (40%), incluíndo: 

 Coavaliación e Autoavaliación. 

 Lista de comprobación, identificando 3 puntos fortes e 3 puntos de mellora de: 

funcionamento del grupo, aportacións/traballo individual e desenvolvemento do 

traballo final. 

 

O deseño do problema tentou de comprometer o interese dos alumnos e motivalos a afondar 

nos conceptos e obxectivos que se queren aprender. Os problemas plantexados estiveron en 

relación cos obxectivos das materias, e con situacións prácticas profesionais, de xeito que os 

estudantes atopan maior sentido no traballo realizado.  

De xeito indirecto, contribuíuse á promoción do coñecemento sobre os principios do Deseño 

para todas as persoas e as súas aplicacións en Terapia Ocupacional e Odontoloxía. Así, os 

futuros profesionais poderán desenvolver a súa actividade cunha perspectiva máis ampla 

baseada na accesibilidade para todas as persoas, independentemente das capacidades. 

 

4. CONCLUSIÓNS 

As actividades deseñadas e aplicadas facilitaron a adquisición de coñecementos específicos 

sobre DTP nos estudantes das titulacións referidas, así como aquelas competencias 

transversais de resolución de problemas, traballo en equipo e abordaxe de situacións de 

práctica profesional.  

Constátase unha participación activa dos estudantes durante a aplicación da unidade 

didáctica, cunha valoración positiva pola súa parte, e a obtención de indicios indirectos  do 

impacto da experiencia nas súas actitudes, e na súa capacidade para a reflexión crítica. 
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As dificultades detectadas durante o desenvolvemento do proxecto estiveron relacionadas coa 

propia organización docente que complicou o establecemento das reunións de coordinación 

entre os profesores. Por outra banda, os fallos tecnolóxicos, vinculados á conexión de Internet, 

dificultaron en algúns momentos o bo desenvolvemento das sesións, pero foron 

adecuadamente resoltos no propio momento.  

Respecto ao impacto sobre a docencia, considérase que as unidades didácticas xeradas neste 

proxecto poden servir como guía de boas prácticas para outras materias e titulacións, e 

mesmo podería empregarse como exemplo dunha medida para o axuste das titulacións 

universitarias á normativa vixente sobre a atención á diversidade no sistema educativo. 
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