
La formació continuada al CLC
PROGRAMA 2023



Presentació

El CLC posa al vostre abast l’oferta de formació continuada del 2023. En aquest
programa trobareu activitats formatives variades que volen donar resposta a
necessitats detectades en diferents àmbits d’acció professional.

Un any més hem preparat aquest programa amb voluntat de facilitar l’accés a una
formació continuada de qualitat. Hem mantinguts uns preus assequibles per
garantir l’accés obert a tot el col·lectiu. Hem vetllat perquè hi hagi formacions de
modalitat en línia però també per tornar a la presencialitat amb propostes de
cursos pràctics i de treball col·laboratiu entre els participants.

Com ja sabeu, la major part de les activitats de formació s’acrediten per part del
Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries (CCFCPS).
Aquest procés d’acreditació assegura que la formació ha passat per un procés
d’avaluació extern i que segueix unes línies pedagògiques d’àmbit autonòmic, que
s’implementen seguint directives europees. Al mateix temps, aquesta acreditació
permet poder sumar crèdits i demostrar l’aprofitament de la formació a les
persones que s’hi inscriuen.

Com a novetat, el CLC ha posat a la vostra disposició un formulari de detecció de
necessitats de formació, amb la voluntat de recollir les necessitats directes del
col·lectiu. Us animem a participar-hi per tal d’enriquir els programes de formació
amb les vostres aportacions.
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PROGRAMA

Bases teòriques dels procediments pel cribratge de disfuncions orofacials

Descripció

La motricitat orofacial és un àmbit d'actuació molt específic de la logopèdia, però
les alteracions en aquesta esfera poden interferir en l’èxit del tractament logopèdic
d’altres motius de consulta (alteracions dels sons de la parla o bé alteracions de la
veu, entre d'altres). El contingut d’aquest curs respon a la necessitat de dotar als
logopedes que no exerceixen específicament en l'àmbit de la motricitat orofacial i a
altres professionals que s’hi relacionen (otorrinolaringòlegs, odontòlegs, pediatres)
d'eines bàsiques de detecció d’alteracions en les estructures i funcions orofacials i
de criteris per a la seva derivació, si escau.

Objectius generals

1. Reconèixer  les estructures orofacials i les seves alteracions

2. Reconèixer les funcions i disfuncions orofacials i les seves implicacions

Ponent: Ester Rodríguez León

Dia: 4 de febrer

Horari: 11:30 a 12h

Durada: 1h i 30 min

Nombre de participants: sense límit

Lloc: en línia mitjançant l’aplicació Zoom

Inscripció: a partir del 13 de gener

Sol·licitada l’acreditació del Consell Català de formació continuada de les
professions sanitàries.
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Cribratge de disfuncions orofacials

Descripció

Aquesta activitat eminentment pràctica és complementària del curs “Bases
teòriques dels procediments pel cribratge de disfuncions orofacials”. Vol ser un
complement formatiu en el que s’aprengui a passar l’eina de cribratge de
disfuncions orofacials i s’aprengui a interpretar-ne els continguts per facilitar la
presa de decisions. Els continguts de la formació són de caràcter transversal i
poden interessar a professionals que necessiten detectar l’alteració de les
funcions o les estructures orofacials.

Objectius generals

1. Aplicar un procediment de cribratge de les estructures orofacials i les seves
alteracions

2. Aplicar un procediment de cribratge de les funcions i les seves alteracions

3. Interpretar els resultats obtinguts en el cribratge per orientar la presa de
decisions

Ponent: Ester Rodríguez León

Dia: 15 d’abril

Horari: 9:30 a 13:45h

Durada: 4h

Nombre de participants: 20

Lloc: presencial a la seu del CLC

Inscripció: a partir del 6 de febrer

Sol·licitada l’acreditació del Consell Català de formació continuada de les
professions sanitàries
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Intervención logopédica en el síndrome de apnea-hipopnea del sueño

Descripció

El contingut d'aquest curs respon a la necessitat creixent de tractar pacients amb
síndrome d'apnea-hipopnea del son (SAHS) lleu o moderat, a través de la
motricitat orofacial, com a alternativa o com a complement a altres tractaments
com pot ser la pressió continua positiva a les vies respiratòries (CPAP). Alhora,
com que es tracta d'un camp emergent en logopèdia, no hi ha formació específica
en els plans d'estudi del grau de logopèdia.

Objectius generals

1. Conèixer la revisió que s'ha dut a terme de la literatura científica de referència
del SAHS.

2. Aprendre les bases de l'avaluació logopèdica del pacient amb SAHS.

3. Aprendre a dissenyar un programa de tractament per al pacient amb SAHS

Ponent: Carlos Vidal Ubeda

Dia: 25 de març

Horari: 9:30 a 13:45h

Durada: 4h

Nombre de participants: 30

Lloc: presencial a la seu del CLC

Inscripció: a partir del 6 de febrer

Activitat acreditada pel Consell Català de formació continuada de les professions
sanitàries.
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Líneas actuales de intervención del lenguaje en geriatría

Descripció

El contingut d’aquest curs respon a la necessitat que els logopedes estiguin
formats en llenguatge i envelliment, per donar resposta a l'aparició de nous rols
professionals relacionats amb l'atenció a les persones grans en l’àmbit comunitari.
El benefici que s'espera de la realització de l'activitat és que els logopedes estiguin
actualitzats per avaluar i intervenir el llenguatge en l'envelliment normal i en la
demència i puguin donar una resposta més efectiva en els diferents contextos
professionals en què poden exercir aquesta tasca.

Objectius generals

1. Revisar los contextos y las funciones del logopeda en geriatría

2. Revisar la valoración del lenguaje en el envejecimiento

3. Mejorar las competencias en la intervención del lenguaje en el envejecimiento

Ponent: Leire Lodeiro Fernández

Dia: 18 de maig

Horari: 10 a 13h

Durada: 3h

Nombre de participants: 30

Lloc: en línia mitjançant l’aplicació Zoom

Inscripció: a partir del 6 de febrer

Activitat acreditada pel Consell Català de formació continuada de les professions
sanitàries.
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La conversa com a eina per a l’estimulació global de l’adult gran en l’atenció
sociosanitària

Descripció

El contingut d’aquest curs respon a l’aparició de programes i projectes nous en el
context d’atenció sociosanitària i comunitària a les persones grans, a canvis
socioculturals lligats a l’envelliment de la població, que al mateix temps generen
canvis i innovacions en els llocs de treball.

El benefici que s’espera de la realització de l’activitat és millorar l’atenció
sociosanitària i comunitària dels adults grans, tot millorant les destreses
comunicatives dels professionals i donant un ús terapèutic als intercanvis
conversacionals entre el logopeda i l’usuari de serveis sociosanitaris i comunitaris i
els seus familiars.

Objectius generals

1. Conèixer el rol i les tasques del logopeda en l’entorn sociosanitari.

2. Conèixer les estratègies comunicatives predominants en l’atenció
sociosanitària.

3. Conèixer la conversa com a eina d’intervenció.

Ponent: Ledicia Iglesias Pazo

Dia: 26 d’octubre

Horari: 16:30 a 18:30 h

Durada: 2h

Nombre de participants: 30

Lloc: presencial a la seu del CLC

Inscripció: a partir del 6 de febrer

Sol·licitada l’acreditació del Consell Català de formació continuada de les
professions sanitàries.
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Valoración del habla

Descripció

El contingut d’aquest curs respon a la necessitat de conèixer els aspectes
rellevants a l'avaluació de la parla, ja sigui en pacients normotípics com amb
afectació anatòmica. El benefici que s'espera de la realització de l'activitat és
adquirir competències per fer un diagnòstic diferencial de la parla dels pacients.

Objectius generals

1. Determinar la semiologia del trastorn de la parla.

2. Interpretar els resultats de l'avaluació, establir objectius i redactar l'informe.

Ponent: Cristina Peris Hernández

Dia: 22 d’abril

Horari: 10 a 12h

Durada: 2h

Nombre de participants: 30

Lloc: presencial a la seu del CLC

Inscripció: a partir del 6 de febrer

Es sol·licitarà l’acreditació del Consell Català de formació continuada de les
professions sanitàries.
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Evaluación de la función velofaríngea

Descripció

Els continguts d’aquesta activitat complementen els de l’activitat “valoración del
habla” i s’enfoquen a l’avaluació de la funció velofaríngia d’una manera molt
sintètica, concreta i pràctica, tenint en compte que la funció velofaríngia pot alterar
alguns processos de la fonoarticulació, així com d’altres funcions. El benefici que
s’espera obtenir de la formació és l’adquisició dels coneixements bàsics per a
l'avaluació de la disfunció velofaríngia, tenint en compte les tècniques
instrumentals i els protocols a disposició, així com l’adquisició de criteris per a
l’anàlisi de resultats i la presa de decisions.

Objectius generals

1. Comprendre i discernir la semiologia de la disfunció velofaríngia.

2. Adquirir les competències necessàries per fer l'avaluació de la disfunció
velofaríngia.

3. Aprendre els continguts que ha d'incloure l'informe i aprendre a redactar-lo
sobre la base de la informació disponible.

Ponent: Cristina Peris Hernández

Dia: 22 d’abril

Horari: 12:30 a 14:30 h

Durada: 2h

Nombre de participants: 30

Lloc: presencial a la seu del CLC

Inscripció: a partir del 6 de febrer

Es sol·licitarà l’acreditació del Consell Català de formació continuada de les
professions sanitàries.
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Casos pràctics en trastorns de la fluència

Descripció

Els continguts d’aquesta activitat responen a la necessitat de revisar el marc
d’intervenció logopèdica en casos de disfluència en edats infantils dels 3 als 12
anys. La metodologia de treball s’ha plantejat de manera molt activa perquè a
partir de casos pràctics, els participants puguin entendre i plantejar els aspectes
més rellevants de l’avaluació i identificar les línies bàsiques d’intervenció. Els
participants poden aportar casos propis per analitzar i comentar.

Objectius generals

1. Conèixer els aspectes rellevants de l’avaluació de la fluència.

2. Identificar les línies bàsiques de la intervenció en els trastorns de la fluència.

Ponents: Anna Bagó Cuyàs i Marina Llobera O’Brien

Dia: 27 de maig

Horari: 9 a 16h

Durada: 6h

Nombre de participants: 30

Lloc: presencial a la seu del CLC

Inscripció: a partir de l’1 de març

Es sol·licitarà l’acreditació del Consell Català de formació continuada de les
professions sanitàries.
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Actualización en evaluación e intervención en TEL/TDL

Descripció

Els continguts d'aquest curs responen a la necessitat d'identificar correctament els
alumnes pacients amb TEL/TDL i intervenir sobre la base d'estratègies basades
en l'evidència científica.

Objectius generals

1. Actualitzar les eines d’identificació del TEL/TDL.

2. Adquirir estratègies d'intervenció actualitzades en base als resultats de
l'avaluació.

Ponent: Ana Belén Martínez Lietos

Dia: 27 i 28 d’octubre

Horari: divendres de 16 a 19h, dissabte de 10 a 14h.

Durada: 7 h

Nombre de participants: 30

Lloc: presencial a la seu del CLC

Inscripció: a partir de l’1 de març

Es sol·licitarà l’acreditació del Consell Català de formació continuada de les
professions sanitàries.
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Fonament i pràctica de la prova judicial

Descripció

El contingut d’aquest curs respon a la necessitat de facilitar formació al col·lectiu
professional per tal que pugui respondre amb criteri i coneixement a la crida del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya a formar part de la llista de
perits judicials per a l’any següent. El benefici que s’espera de la realització de
l’activitat és augmentar l’interès i la preparació del col·lectiu de logopedes per
actuar professionalment com a pèrit judicial i incrementar el nombre d’inscripcions
de logopedes al torn d’intervenció anual de perits professionals.

Objectius generals

1. Entendre els fonaments de la pràctica de la prova pericial.

2. Saber els deures i les obligacions d’un perit que accepta o assumeix un càrrec
com a perit tant a petició del jutjat com a petició de la part o del seu advocat.

3. Conèixer les diferents intervencions del perit, incidint en el seu dictamen i en la
seva compareixença davant el tribunal.

Ponent: a càrrec de l’ICAB

Dia: 10 i 17 de novembre

Horari: de 16 a 18 h

Durada: 4h (2h cada sessió)

Nombre de participants: 12

Lloc: en línia mitjançant l’aplicació Zoom

Inscripció: a partir del 6 de febrer

Activitat acreditada pel Consell Català de formació continuada de les professions
sanitàries.

Programa de formació 2023



El logopeda com a pèrit judicial: fonament i pràctica

Descripció

El contingut d’aquest curs respon a la necessitat de formar el col·lectiu en aquest
àmbit d’actuació, atès que no hi ha formació reglada en aquest tema, ni específica
per logopedes. El benefici que s’espera de la realització de l’activitat és la de dotar
d’eines i recursos als logopedes que s’interessin en aquest àmbit d’actuació per tal
que tinguin competències per desenvolupar les tasques que se’n derivin.

Objectius generals

1. Conèixer el paper i les competències del logopeda com a perit professional.

2. Conèixer el procediment d’elaboració de l’informe pericial judicial i les seves
característiques tècniques i formals.

3. Practicar les línies bàsiques d’actuació d’un perit professional en la seva
compareixença davant del tribunal.

Ponent: Roser Garganta Colomí

Dia: 18 de novembre

Horari: 10 a 14:15h

Durada: 4 h

Nombre de participants: 30

Lloc: presencial a la seu del CLC

Inscripció: a partir del 10 de febrer

Activitat acreditada pel Consell Català de formació continuada de les professions
sanitàries.
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Grup de treball: els informes logopèdics

Descripció

S’espera crear una guia de referència pels professionals, que marqui les directrius
i l’estàndard dels models d’informes logopèdics. Aquesta guia contindrà unes
directrius lingüístiques de referència, com també formals i indicacions específiques
de diferents tipologies d’informes.

El grup de treball estarà obert a persones que tinguin formació prèvia i interès en
la matèria. Les reunions seran mensuals i hi haurà algunes tasques a
desenvolupar de manera autònoma abans i després de les sessions de treball.

Les bases de participació es faran públiques a partir del dia 17 d’abril quan s’obrin
les inscripcions.

Objectius generals

1. Revisar el material existent entorn la redacció d’informes de l’àmbit sanitari i
logopèdic.

2. Crear una guia de referència que doni les directrius d’un model estandarditzat.
3. Generar un nou model d’informes revisat i adaptat a les necessitats dels

logopedes.

Coordinadora: Rosa Estopà Bagot

Calendari: de setembre de 2023 a setembre de 2024

Durada: 40 h repartides anualment.

Calendari i horaris:Reunions mensuals amb horaris a determinar.

Nombre de participants: 15

Lloc: en línia mitjançant l’aplicació Zoom i presencial a la seu del CLC

Inscripció: a partir del 17 d’abril

Es sol·licitarà l’acreditació del Consell Català de formació continuada de les
professions sanitàries.
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L’atenció a les persones amb trastorns obstructius del son

Activitat coordinada amb el Congrés Internacional Barcelona Dental Show

Descripció

La síndrome de l’apnea obstructiva del son constitueix un problema de salut
important, molt més comú del que es creu en general. Descrit per primera vegada
el 1965, aquest trastorn es caracteritza per la presència de pauses freqüents en la
respiració (apnees) induïdes pel son. Les participants a la taula de discussió
exposaran preguntes i dubtes en relació a aquesta qüestió tenint en compte que la
boca és una única entitat però demana una mirada professional àmplia,
coordinada i al mateix temps específica dels odontòlegs, logopedes,
otorrinolaringòlegs.

Ponents: Patrícia Cubells Ricart, Eva Galtés Tàpia, Ester Rodríguez León.
Moderador: Josep M. Clemente Sala

Dia: 26 de gener

Horari: 12.45 a 13.30h

Durada: 45 min

Organitza: Barcelona Dental Show

Inscripcions a https://www.dentalshowbcn.com

Activitat no acreditada
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Nom del curs Data Durada

Barcelona Dental Show: L'atenció a les persones amb trastorns
obstructius del son

26/01 45 min

Bases teòriques dels procediments pel cribratge de disfuncions
orofacials

4/02 1h 30 min

Intervención logopédica en el síndrome de apnea-hipopnea del sueño 25/03 4h

Cribratge de disfuncions orofacials 15/03 4h

Valoración del habla 22/04 2h

Evaluación de la función velofaríngea 22/04 2h

Líneas actuales de intervención del lenguaje en geriatría 18/05 3h

Casos pràctics en trastorns de la fluència 27/05 6h

La conversa com a eina per a l’estimulació global de l’adult gran en
l’atenció sociosanitària

26/10 2h

Actualización en evaluación e intervención en TEL/TDL 27 i 28/10 7h

Fonament i pràctica de la prova judicial 10 i 17/11 4h

El logopeda com a pèrit judicial: fonament i pràctica 18/11 4h

Grup de treball: informes Inici tardor 40h
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---------

Segueix-nos a:

@logopedes

facebook.com/logopedesdecatalunya

@logopedes

logopedes

@logopedes

Passatge de Pagès, 13, 08013 Barcelona
T. 93 487 83 93 | info@clc.cat | clc.cat


