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Presentació del PRODISCAT i del PROTOCOL
d’AVALUACIÓ de LECTOESCRIPTURA
-DISLÈXIA del CLC

El 21 d’abril, a l’auditori de l’Hospital Sant Joan de Déu es va portar a terme la 9a
Jornada sobre Dislèxia a Catalunya, organitzada per l’Associació Catalana de Dislèxia
per celebrar el 20è aniversari de l’associació.
Les logopedes M. Carme Martín i Victòria González, en representació de totes les
autores (Anna Civit, Mireia Sala, Carme Huguet, Elisabeth Dulcet i elles dues) van
presentar el PRODISCAT, que és el protocol de detecció per a mestres, explicant-ne
les característiques i les utilitats.
A continuació, les logopedes Cristina Casas i Esther López van presentar el PROTOCOL
d’AVALUACIÓ de LECTO-ESCRIPTURA-DISLÈXIA, feina elaborada per elles mateixes
i per la M. Carme Martín i la Victòria González. Aquest protocol és per als professionals
logopedes que hagin de realitzar diagnòstics.
Els més de 300 assistents vam poder apreciar la bona feina que els logopedes
venim fent des de fa anys, ara materialitzada en 2 documents diferents i alhora
complementaris.
Esperem col·laborar en el protocol que s’elaborarà per a pediatres i metges, tal i com
ens va oferir la Presidenta de l’ACD, ja que els logopedes hi tenim molt per aportar.
Malgrat que el moment econòmic és dur i que els recursos minven, creiem necessaris
documents que, com els esmentats, facin el dia a dia dels mestres, metges i professionals
en general, més àgil i fàcil.
Des del CLC volem AGRAIR i FELICITAR a l’Associació Catalana de la Dislèxia, en general,
i a la seva presidenta la Sra. Neus Buisán, en particular, aquests 20 anys de feina al
costat dels professionals, dels nens i de les seves famílies.
ENHORABONA i per molts anys més!
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Vocalia de Tarragona
El passat 14 d’abril ens vam reunir els col·legiats de la província de Tarragona.
Núria Mensa, logopeda de l’escola d’educació especial St. Rafel de la Diputació
de Tarragona ens va explicar la seva experiència amb el “taller d’estimulació orofacial,
contes, jocs i cançons en una aula d’educació infantil adaptada a l’escola d’educació
especial”. Ens va explicar el funcionament de l’escola on treballa, la metodologia de treball que duen a terme, la programació de logopèdia i les estratègies d’intervenció.
Després de la seva intervenció vam poder establir un col·loqui entre els assistents
explicant i compartint les nostres pròpies experiències.
Olga Rion
Vocal de Tarragona

Vocalia de Girona
Amb motiu del dia mundial de la veu, el 16 d’abril, des del servei de logopèdia de la Fundació Hospital Sant Jaume d’Olot s’han realitzat uns tríptics dirigits als
ciutadans informant de la importància de la veu; s’hi exposen una sèrie de consells
i bons hàbits per tal de cuidar-la.
Us adjuntem el tríptic perquè pugueu visualitzar-lo (pàg 4).
El material ha estat elaborat per les logopedes: M. Massana, M. Puyuelo i A. Vila.
Arrel de l’èxit del passat sopar que vam fer les logopedes de Girona hem organitzat un altre el proper 25 de maig. Serà al restaurant La Llosa, c/ Vista Alegre de
Girona, a les 21 h.
Anna Vila
Vocal de Girona

Animeu-vos!

Nous col·legiats de l’1 de març al 27 d’abril de 2012
Artacho Matés, Mª Àngels - Sant Julià de Ramis
Arufe Castro, Marcos - Vila- Seca
Bahí Vives, Queralt - Manresa
Barriendos Álvarez, Míriam - Avinyó
Batet Vidal, Georgina - Barberà del Vallès
Camps Blanch, Gemma - Esplugues de Llobr.
Canales Barnola, Georgina - Mataro
Delgado Conde, Cristina - Sabadell
Fariña Díaz, Noemí - Barcelona
Ferrer Mestres, Montse - Sabadell
Font Basachs, Roser - Navarcles
Gallart Lladó, Maria - Barcelona

Gascón Marín, Glòria - Masquefa
Gili Oliva, Miquel Àngel - Sallent
Jares Albareda, Maria - Sant Pere de Ribas
Llord Aymerich, Laura - Sta. Perpètua de la Mog.
López Felipe, Meritxell - Sta. Coloma de Gram.
Pujadas Planell, Judit - Barcelona
Pujol Quílez, Montserrat - Manresa
Ramonet Tarres, Montserrat - Olius
Rivadulla Granero, Ana - Sabadell
Rivas Ruiz, Estíbaliz - Barberà del Vallès
Valls Gubern, Teresa - Barcelona
Zentella Falcó, Mireya - Barcelona

horari del CLC
de dilluns a divendres de 9 a 14 h i de 15 a19 h

Benvinguts al CLC!
Us informem que el llistat sencer
(col·legiats exercents, col·legiats no
exercents) està publicat al nostre web:

www.clc.cat

2012
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Agenda de
Formació Continuada del clc
maig

Curs Eines i recursos audiovisuals de suport al treball de llenguatge oral i escrit
A càrrec de Eva Carretero i Bernat Orellana. Data dissabtes 26 de maig i 2 de juny de 2012.
Horari 10 a 14 i de 15 a 19 h. Durada 16 hores. Lloc COACB

juny i juliol
Jornada Monogràfica L’ús del peu de rei: una eina imprescindible per a l’avaluació
objectiva en logopèdia (4a edició).

A càrrec de: Diana Grandi amb la col·laboració de: Yvette Ventosa. Data dissabte 9 de juny de 2012.
Horari de 9.30 a 14 i de 15 a 18.30h. Durada 8 hores. Lloc CLC

Si ja has fet edicions anteriors d’aquesta jornada i vols adquirir més seguretat en l’ús d’aquesta
eina de treball, pots apuntar-te amb un preu reduït i venir a la tarda a fer-ne més pràctica.
(Places limitades)

Jornada Monogràfica Fre lingual: noves aportacions en el diagnòstic i tractament.
A càrrec de Yvette Ventosa
Data dimecres 11 de juliol de 2012. Horari de 9.30 a 14 i de 15 a 17.30h. Durada 7 hores.

Jornada Audiologia infantil i pròtesis auditives

A càrrec de Graciela Oliva i Carolina Ropelato
Data dissabte 14 de juliol de 2012. Horari de 9 a 13 i de 15 a 19h. Durada 8 hores

Curs Modelo de trabajo logopédico para el alumnado con TEL en edades tempranas
1º nivel (2a edición)
A càrrec de Víctor Acosta. Dates 20 i 21 juliol de 2012.
Horari divendres 20 de 15 a 19 h i dissabte 21de 10 a 14 h. Durada 8 hores

Ja rebreu els díptics. Reserveu-vos aquestes dates!
A més a més estem organitzant nous cursos de Formació Continuada
per després de l’estiu:
Curs Programa de intervención en niños con TEL, 2º nivel

A càrrec de: Víctor Acosta. Dates setembre (dies a confirmar). Durada 8 hores

Curs Com elaborar un informe logopèdic per presentar en un judici?
A càrrec de Roser Garganta. Dates setembre (dias a confirmar). Durada 4 hores

I Jornada del CLC d’Actualització en Logopèdia: Dislèxia
Data octubre (a confirmar)

Curs Avaluació i intervenció en la Dislèxia

A càrrec de Cristina Casas i Esther López Almunia. Data novembre (a confirmar)

info@clc.cat • www.clc.cat
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Continuem amb la roda de presentació dels protocols d’avaluació!

Us esperem el dissabte 19 de maig de 10 a 13 h a la seu del CLC. En representació dels seus
autors (Mònica Egea, Graciela Oliva, Andreu Sauca i Josep M. Vila), la Graciela i l’Andreu
ens presentaran la seva feina: “Protocol d’avaluació logopèdica de la Veu”
Us hi esperem!
Atenció: Es necessari reservar plaça trucant a secretaria del CLC abans del 11/05/12

Informació sobre entitats d’Assegurança Lliure:
Recordem als logopedes que treballeu per Entitats d’Assegurança Lliure que és molt
important que esteu donats d’alta en el llibre de professionals a totes les localitats en
les que doneu el servei de logopèdia.

Requisits que han de complir les
consultes logopèdiques:
Com ja sabeu, el CLC està en contacte amb el CatSalut treballant sobre l’autorització de centres
sanitaris i els requisits que les consultes han de complir.
Les noves consultes logopèdiques han de comptar amb una pica per rentar-se les mans a la sala
on es realitza el tractament o la valoració del pacient. Les consultes que ja estan en funcionament
s’hauran d’anar adaptant poc a poc a aquesta norma, tot i que no tenim encara una data límit per
aquesta adaptació. En cas que no tingueu la instal·lació necessària per un rentamans, heu de saber
que existeix la varietat de rentamans portàtil que podeu trobar a diversos llocs.
http://www.efisioterapia.net/tienda/lavabo_portatil_un_seno_a_pedal_esmaltado_epoxy-p-820.html
http://productos.infoelder.com/suministros-sanitarios/mobiliario-clinico/lavamanos-portatil_av46b120.html
http://www.webmedical.es/Lavamanos-portatil
http://www.solostocks.com/venta-productos/alimentacion/maquinaria/otros/lavamanos-portatil-autonomo-5656265

Des del CLC estem mirant d’aconseguir millors preus amb algunes empreses. Us mantindrem informats.

Convocatoria del PREMIO

FIAPAS 2013

para labores de investigación en Deficiencias
Auditivas en el ÁREA DE ACCESIBILIDAD.
La promoción y divulgación de investigaciones y estudios de interés médico, educativo, tecnológico
y social, es uno de los objetivos de FIAPAS por lo que, en el año 2000, se instituyó el Premio FIAPAS
de Investigación en Deficiencias Auditivas.
Desde entonces, se convoca anualmente un premio monográfico de investigación que alterna, sucesivamente, las áreas de Accesibilidad, Educación y Sanidad, respectivamente.
(Descargable en www.fiapas.es)

Es lloga despatx

Despatx moblat no compartit, molt lluminós amb sala d’espera,
finca amb ascensor, aire condicionat, calefacció, fax i ADSL.
Ben comunicat amb metro i autobús.

c/ Còrsega, 603, principal 1a, (Sagrada Família).
Preu: 450€ (inclou neteja diària).
Interessats podeu trucar: 934 563 448 o 616 303 276, Sra. Rosario
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Petició de col·laboració
als col·legiats
DISCAPACITAT I QUALITAT DE VIDA

Aspectes educatius

En el cas que vostè sigui una persona titulada universitària amb discapacitat i rebi aquesta carta
per diferents canals, si us plau, respongui el qüestionari només una vegada. Disculpi les molèsties.
Moltes gràcies
Barcelona, 28 d’abril de 2012
Benvolgut/a:
Em poso en contacte amb vostè per informar-lo del projecte que estic desenvolupant i, alhora,
demanar la seva col·laboració. Entenc que la seva participació, com persona titulada universitària amb
discapacitat, és molt valuosa gràcies a la seva experiència.
En el marc del grup de recerca Discapacitat i Qualitat de Vida: Aspectes Educatius, de la Facultat de
Psicologia, Ciències de l’Educació i l’Esport Blanquerna de la Universitat Ramon Llull, elaboro una tesi
doctoral sobre la inserció laboral de les persones titulades universitàries amb discapacitat a Catalunya.
Per poder desenvolupar aquesta investigació, si vostè ha finalitzat els seus estudis universitaris inicials
durant els tres darrers cursos, necessito que respongui un qüestionari en línia i anònim que dura uns 20
minuts com a màxim. L’objectiu de la recerca és conèixer l’experiència de les persones titulades universitàries
a Catalunya i si és possible fer propostes de millora. Per aquest motiu li demano que hi col·labori.
Per accedir al qüestionari només cal obrir l’enllaç sobre aquesta adreça:
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEJ5OFVzbGVISUpkcFVna2tUVTZXMGc6MQ
L’ús d’aquest enllaç garanteix la plena confidencialitat de les dades. Com vostè sap, la llei de
protecció de dades (Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de
desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal) impedeix l’accés directe a la població amb la qual necessito contactar. Per aquest motiu i en
el cas que estigui interessat a participar en una possible continuïtat de la investigació, li agrairia que
m’enviés la seva adreça de correu electrònic. No cal dir que sempre es respectarà la confidencialitat de
totes les dades.
Li demano, si us plau, que em trameti el qüestionari abans del 25 de maig.
Si té problemes per accedir al programa informàtic, si us plau, contacti amb mi a través de l’adreça
electrònica indicada més avall.
Li agraeixo la col·laboració i per a qualsevol dubte o comentari li recordo que estic a la seva disposició.
Moltes gràcies.
Atentament,
Montserrat Llinares Fité, montserratlf@blanquerna.url.edu

FESOCE
La Federación Española de Sordoceguera FESOCE ha rebut el premi “Superando Barreras” de
Fundación MAPFRE de mans de SM la Reina aquest 18 d’Abril d’enguany.
Aquest premi atorgat a FESOCE, entre centenars d’altres ONGs, determina l’excel·lència de les
bones pràctiques de la Federació i de llurs entitats membres (APSOCECAT entre d’altres).
Més informació: http://on.fb.me/IAZldX

Federación Española de Sordoceguera FESOCE • www.fesoce.org
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III Jornades sobre l’estrès en
els professionals del món educatiu.

*OTDSJQDJPOTJQBHBNFOUT
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(PROGRAMA)
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Divendres 25 i dissabte 26 de maig de 2012

Organitza
UIC (Universitat Internacional de Catalunya)
GRELDO (Grup de Recerca sobre Estressors Laborals Docents)
EFM$PMtMFHJ0öDJBMEF1TJDÛMFHTEF$BUBMVOZB $01$
4FDDJØ1SPGFTTJPOBMEF1TJDPMPHJBEFM&EVDBDJØ
&OUJUBUTDPMtMBCPSBEPSFT
$PMtMFHJ0öDJBMEF1TJDÛMFHTEF$BUBMVOZB $01$
4FDDJØ1SPGFTTJPOBMEF1TJDPMPHJBEFM&EVDBDJØEFM$01$
$PMtMFHJ0öDJBMEF%PDUPSTJ
Llicenciats en Ciències i Lletres de Catalunya (CDL)
$PMtMFHJ0öDJBMEF1FEBHPHTEF$BUBMVOZB $01&$
$PMtMFHJEF-PHPQFEFTEF$BUBMVOZB $-$
*OTUJUVU4VQFSJPSE&TUVEJT1TJDPMÛHJDT *4&1
4PDJFUBUDBUBMBOBEF1FEBHPHJB 4$1
$PNJUÒ$JFOUÓöD
%SB/ÞSJB"SÓT6*$'BDVMUBUE&EVDBDJØ
%S.BSJË#BRVÏT63-'BDVMUBU1TJDPMPHJBJ$&EVDBDJØ
1SPGFTTPSB"OB.BSUPSFMM6#'BDVMUBU1TJDPMPHJB
%S+PBO3JBSU$01$4FDDJØ&EVDBUJWB
%SB.ØOJDB1JOUBOFM6"#1SPGFTTPSB
.ËTUFSFO1TJDPMPHJB"OBMÓUJDBEFMB6"#
%S$BSMFT7JSHJMJ63-'BDVMUBU1TJDPMPHJBJ$&EVDBDJØ

6*$ 6OJWFSTJUBU*OUFSOBDJPOBMEF$BUBMVOZB
'BDVMUBUE&EVDBDJØ4BMØEBDUFTJBVMFT
D5FSSÏ #BSDFMPOB

Divendres dia 25
8’30 h Lliurament de la documentació
9’00 h Presentació del congrés: Degà de la Facultat d’Educació UIC
J%FHBOTPSFQSFTFOUBOUTEFMFTFOUJUBUTDPMtMBCPSBEPSFT
(Durada màxima de les ponències 30’)
9‘15 h Ponència 1:
&MTFMFNFOUTFTUSFTTPSTFOFMDPMtMFDUJVEPDFOUJQSPQPTUFTUFSBQÒVUJRVFT
BQPSUBDJPOTEFMFTEVFTFEJDJPOTBOUFSJPSTBMFTUFSDFSFTKPSOBEFTTPCSF
MFTUSÒTFOFMTQSPGFTTJPOBMTEFMNØOFEVDBUJV"OB.BSUPSFMM4BCBUÏ
.FNCSFEFMB4FDDJØE&EVDBUJWBEFM$01$.FNCSFEFM(3&-%0
1SPGFTTPSBEFMB6#
9’45 h Ponència 2:
-FTUFSËQJFTOBUVSBMT BMUFSOBUJWFTPDPNQMFNFOUËSJFTJMFTEFNPTUSBDJPOT
DJFOUÓöRVFTFOFMNØOEFMFTUSÒT%S+PBO3JBSU7FOESFMM.FNCSF
EF(3&-%0&Y1SPGFTTPSEFMTFTUVEJTEFQTJDPQFEBHPHJB QTJDPMPHJBJ
NBHJTUFSJEF#MBORVFSOB 63- JEFMHSVQEFSFDFSDB(3"0
10’15 h Ponència 3:
-BGPSNBDJØQSFWFOUJWBFOFMTFTUVEJBOUTEFMT&TUVEJTE&EVDBDJØ.BHJTUFSJ
%SB/ÞSJB"SÓT3FEØ4PUTEFHBOBEFMB'BDVMUBUEhh&EVDBDJØ$PPSEJOBEPSB
EFM.ËTUFS0öDJBMEF3FDFSDBFO$$44EFMB6*$.FNCSFEFM(3&-%0
I1BVTBDBGÒ&TQBJEJOUFSDBOWJTPCSFMFTBQPSUBDJPOTQSFTFOUBEFT
11’15 h Ponència 4:
$BVTFTEFMhFTUSÒTWPDBMFOFMTEPDFOUT"OESFV4BVDBJ#BMBSU-PHPQFEB
DPMtMFHJBU'POPUFSBQFVUB$PPSEJOBEPSEFM.ËTUFSFO3FIBCEFMB7FVEF
M&1-1SPGFTTPSEFM(SBVEF-PHPQÒEJB'BDVMUBUEF.FEJDJOB 6"#
11’45 h Ponència 5:
&TUSBUÒHJFTIBCJUVBMTJOPIBCJUVBMTQFSEJTNJOVJSMhFTUSÒTJMhBOTJFUBUFOFMT
EPDFOUT9BWJFS.POGFSSFS5SPODIP®SFBEF1SPHSBNFTEF'PSNBDJØJ(FTUJØ
EFM$POFJYFNFOU4VCEJSFDDJØ(FOFSBMEh*OOPWBDJØ 'PSNBDJØJ0SJFOUBDJØ
%FQBSUBNFOUEh&EVDBDJØ(FOFSBMJUBUEF$BUBMVOZB
12’15 h Ponència 6:
-BVUP3FMBYBDJØGÓTJDB%SB.ØOJDB1JOUBOFM1SPGFTTPSBEFM.ËTUFSFO
1TJDPMPHJB"OBMÓUJDBEFMB6"#J*OTUJUVU$(+VOHEF#BSDFMPOB
12’45 h Ponència 7:
&TUVEJTPCSFMhFTUSÒTEPDFOUFOFMNFTUSFTEF1SJNËSJB&TUFWF1VKPMJ1POT
1TJDÛMFH NFTUSFJFTDSJQUPS1SFNJEhBTTBJHQFEBHÛHJDEFMhBOZ
1SPGFTTPSEFMB6*$
13’15 h1BVTBEJOBS&TQBJEJOUFSDBOWJTPCSFMFTBQPSUBDJPOTQSFTFOUBEFT
15’00 h1POÒODJFTUÒDOJRVFT1BOFMMEFYQFSUT 'PSNBDJØQSFWFOUJWBFO
UFSËQJFTCJPTPNËUJRVFT5FNQTEFDBEBQPOFOU EVSBEBEFM1BOFMMI
Professionals experts en:
&M5BJ5YJ&TUSÒTWFSTVT)BSNPOJB*OUFSOB(VJMMFN#FSOBEØ(JMEF#FSOBCÏ
1SPGFTTPSEF5BJ5YJ5YVBOEFMBMÓOFB)VBOHJ$PEJSFDUPSEF:VBO4IFO 
&TDPMBEF5BJ5YJ5YVBOJ"SUT*OUFSOFT

&MQSFVEFMFT***KPSOBEFTJODMPV
"TTJTUÒODJB
.BUFSJBMFTDSJUJFEJUBUEFMFTQPOÒODJFT QBOFMMTJUBMMFST
"MUSFTNBUFSJBMT
Àpats:
$BGÒFTNPS[BSEFMQSJNFSEJB
%JOBSEFMQSJNFSEJB
#FSFOBSEFMQSJNFSEJB
$BGÒFTNPS[BSEFMTFHPOEJB
1SFV
&TUVEJBOUTEFMTEBSSFSTDVSTPTEF
.BHJTUFSJ&EVDBDJØ 1TJDPMPHJB 1FEBHPHJB -PHPQÒEJB 
1PTUHSBV.ËTUFSEF4FDVOEËSJBû
$PMtMFHJBUTJPJOTDSJUTEFMT

$01$$PMEF1TJDÛMFHTJ4FDDJØ&EVDBUJWBû
$%-$PMEF%PDUPSTJ-MJDFODJBUTû

$01&$$PMEF1FEBHPHTû

$-$$PMEF-PHPQFEFTû
"MUSFTQSPGFTTJPOBMTû
1MBDFTBNCBGPSBNFOUSFEVÕUJTFHPOTPSESFEJOTDSJQDJØ
+PSOBEFTBDPMMJEFTBM1MBEF'PSNBDJØEFMB(FOFSBMJUBU
EF$BUBMVOZBI
"NCDFSUJöDBUEBTTJTUÒODJB

&M*PHB*ZFOHBS VOTJTUFNBJOUFHSBMQFSBCPSEBSMFTUSÒTEPDFOU
#MBODB'SBODPJ.BVSJ.FTUSBE&EVDBDJØ*OGBOUJMJ1SJNËSJB
1SPGFTTPSBDFSUJöDBEBEF*PHB*ZFOHBS¥QFM3*.:*
.BTUFSE&EVDBDJØ&NPDJPOBMJ#FOFTUBSEFMB6#

9’30 h1POÒODJB
"QVOUTTPCSFMBSFTJMJÒODJB-BQFSTPOBDPNBUFMØEFGPOT%S.BSJBO
#BRVÏTJ5SFODIT1SPGFTTPSEFMTFTUVEJTEFMB'1$&&#MBORVFSOB
EFMB63-.FNCSFEFM(3&-%0

0O QFSRVÒJDPNIBEBDUVBSMBQSFWFODJØEFMFTUSÒT
7JTJØOBUVSJTUBJBMUFSOBUJWB4JNFØO$PMPNJOBT"SBHPOÏT
/BUVSÛQBUBQFMi)FJMQSBLUJLFS*OTUJUVUFw "MFNBOZB J
2VJSPUFSBQFVUBQFSMBQJPOFSBi&TDVFMB&TQB×PMBEF2VJSPNBTBKFw
5ÏDPOTVMUBOBUVSJTUBJÏTRVJSPNBTTBUHJTUBFOEJWFSTPTDMVCTFTQPSUJVT

10 h1POÒODJB
'PSNBDJØFODPOUSPMEFMhFTUSÒTNJUKBOÎBOUMhFTDSJQUVSBFNPDJPOBM
%SB*NNB$BTFT %PDUPSBFOQFEBHPHJB QTJDÛMPHBJNFTUSB
.ËTUFSFO1TJDPMPHJB$MÓOJDB$FSUJöDBUJOUFSOBDJPOBM&.%3$BUFESËUJDB
EhJOTUJUVU1SPGFTTPSBEF#MBORVFSOBBMB6OJWFSTJUBU3BNPO-MVMM

&JOFTQFSHFTUJPOBSFMUFDOPTUSÒTFOFMTEPDFOUT
4VTBOB5BSBQJFMMB$BSSF×P.FTUSB -PHPQFEBJ1FEBHPHB
1SPGFTTPSBEFMB6OJWFSTJUBU*OUFSOBDJPOBMEF$BUBMVOZB

10’30 h1POÒODJFTUÒDOJRVFT1BOFMMEFYQFSUT&YQFSJÒODJFTEF
GPSNBDJØQSFWFOUJWBBMFTBVMFTEFMT$FOUSFTFEVDBUJVT

1SFHVOUFTJ%JËMFHEFMTFYQFSUTBNCFMTBTTJTUFOUT
16’30 h öOTI5BMMFSTQSËDUJDTTJNVMUBOJTBSPOEB
(durada dels tallers en aules simultànies 1h15’)
&YFSDJUBDJPOTNJUKBOÎBOUFMTVQPSUEBQBSFMMTFMFDUSÛOJDTQFSTPOBMT
0SJPM.FSDBEÏJ$BOBMT1TJDÛMFH.ËTUFSFO1TJDPMPHJBEFM&TQPSUJ
1PTUHSBVFO(FTUJØE&OUJUBUT&TQPSUJWFT
5ÒDOJDDFSUJöDBUFO#JPGFFECBDLJ/FVSPGFFECBDL
1SËDUJDBEFUÒDOJRVFTEFTPGSPMPHJBQFSBMEPDFOU&MFOB1FSJ[4FDBOJMMB
.FTUSB.ËTUFSFO4PGSPMPHJB$BZDFEJBOB
1SFWFODJØJUSBDUBNFOUEFMhFTUSÒTEFTEFMFTBDUJWJUBUTIPMÓTUJRVFT
4BMWBEPS(BSDÓB3VJ[.FTUSFEF3FJLJ1SPGFTTPSEF5BJUYÖJ5YJ,VOH
5FSBQFVUBEF56*/" NBTTBUHFYJOÒT JEF3FøFYPMPHÓB1PEBM
'JOBMJU[BOUFTUVEJTEF.FEJDJOB5SBEJDJPOBM9JOFTB*OTUSVDUPSEF.BUU1JMBUFT
17’45 höOTI5BMMFSTQSËDUJDTTJNVMUBOJTBSPOEB
(Durada dels tallers en aules simultànies 1h15’)
"QMJDBDJØQSËDUJDBEFM*PHB*ZFOHBSQFSBEPDFOUT
$SJTUJOB4ËMWJB'BSSÏ1SPGFTTPSBDFSUJöDBEBEF*PHB*ZFOHBSBMB6#
1TJDÛMPHBJQTJDPUFSBQFVUB
&YFNQMFTEF5ÒDOJRVFTBOUJFTUSÒTBNC3FJLJ*ONB#BTFMHB(JNFOP
(SBEVBU4PDJBM NBTUFS1/-JNBTUFS$PBDIJOH.FTUSBEF3FJLJ
EFTEFGBBOZT%PDFOU%QU(FOFSBMJUBU 'PSNBDJØ1SPGFTTJPOBM
$VSTPTEF1/-J$PBDIJOHFEVDBUJVQFSBEPDFOUT
-FTNJDSPFYQSFTTJPOTEFMTBMVNOFT%PNJOBSJFOUFOESFMBDMBTTFBUSBWÏT
EFMBDPNVOJDBDJØOPWFSCBMQFSNFUSFEVJSMFTUSÒT4FSHJ'POUJ%PNÒOFDI
1SPGFTTPSEFEVDBDJØEFMBWFVBMB6*$ WFV DPTJUFBUSFBMB6"0JFMQPTUHSBV
EFWFVEFMB61''PSNBDJØDPOUJOVBEBFOFM$%-JFNQSFTFT
19 h'JEFMBTFTTJØEFMEJWFOESFTEJBEFNBJH
Dissabte dia 26 maig
9’00 h1POÒODJB
"OËMJTJEFEBEFTEFMhFTUSÒTEFUBTDBEFMTEPDFOUTJSFøFYJPOTQFSBMB
TFWBQSFWFODJØ%S$BSMFT7JSHJMJ5FKFEPS1SPGFTTPSEhFTUBEÓTUJDB BWBMVBDJØ
QTJDPMÛHJDBJNÒUPEFTEhJOWFTUJHBDJØRVBOUJUBUJWBFOFMTFTUVEJTEF
1TJDPMPHJB %PDUPSBUJ.ËTUFSEFMB'1$&&#MBORVFSOBEFMB63-
.FNCSFEFMTHSVQT14*5*$J(3&-%0

5FNQTEFDBEBQPOFOU EVSBEBEFM1BOFMMI
.JOEGVMMOFTTJEPDÒODJBDMBVTUFÛSJRVFTJQSBDUJRVFTQFSMB
QSFWFODJØJHFTUJØEFMFTUSÒTEFMQSPGFTTPSBU
'FSOBOEP5PCÓBT1TJDPUFSBQFVUB'PSNBEPS&YQFSUFO.JOEGVMMOFTT
5SBJOFS$FSUJöDBUEFMi5IF'PDVTJOH*OTUJUVUFPG/FX:PSL &&66 w
Proposta des del Ioga en relació a l’actitud del docent en
MFOUPSODMBTTF$PNIBSNPOJU[BSMFTQBJEFMBVMBJHFTUJPOBS
MFTUSÒT&VMËMJB.V×P[#ÈSDFOB$BUFESËUJDBEF-MFOHVB"OHMFTB
JQSPGFTTPSBEFJPHB
-BOBSSBUJWBDPNBJOTUSVNFOUBMMJCFSBEPSEFMhFTUSÒTEPDFOU
%S+PBRVJN4FSSBCPOB1SPGFTTPSEFMTFTUVEJTEFMB'1$&&
#MBORVFSOBEFMB63-
1SFHVOUFTJ%JËMFHEFMTFYQFSUTBNCFMTBTTJTUFOUT
11’45 h1BVTBDBGÒ&TQBJEJOUFSDBOWJTPCSFMFTBQPSUBDJPOTQSFTFOUBEFT
12’15 h1POÒODJB
'PDVTJOHJFTUSÒTEPDFOU"QPSUBDJPOTEFMFOGPDBNFOUFYQFSJFODJBMBMB
GPSNBDJØEFMQSPGFTTPSBU%S-VÓT-ØQF[(PO[ÈMF[%PDUPSFO1TJDPMPHJB
'PSNBEPS&YQFSUFOSFMBYBDJØ NJOEGVMMOFTTJFTQJSJUVBMJUBU5SBJOFS
$FSUJöDBUQFMi5IF'PDVTJOH*OTUJUVUFPG/FX:PSLw
12’45 h Ponència11
%FMhFTUSÒTBMBSFTJMJÒODJBEPTDBNJOTQFSBEBQUBSTFBMBJOTUJUVDJØ
FEVDBUJWB+BVNF'PSOJ3BNCMB1TJDPQFEBHPH&"1#7BMMÒT0SJFOUBM
.POUNFMØ"$1&"1 "TTPDJBDJØEFQSPGFTTJPOBMTEFMT&"1 .FNCSFEFM
$POTFMMEF3FEBDDJØEFMBSFWJTUB®NCJUTEF1TJDPQFEBHPHJB
13’15 h1POÒODJB
&TUSÒTJFTHPUBNFOUQSPGFTTJPOBMFOMhËNCJUEPDFOU6OBNJSBEB
UFSBQÒVUJDBQFSBMBTBMVUJMBRVBMJUBUEFWJEB&WB'POU(BSDÓB1FEBHPHBJ
1TJDPQFEBHPHB'PSNBDJØFTQFDÓöDBFO1TJDPBOËMJTJ.FNCSFEFMB9BSYB
Eh&YQFSUTJEFM(SVQEF5SFCBMMEF5FSBQÒVUJDB 4BMVUJ2VBMJUBUEF7JEBEFM
$PMtMFHJEF1FEBHPHTEF$BUBMVOZB
13’45 h$PODMVTJPOTJEJËMFHTPCSFMBGPSNBDJØFOMBQSFWFODJØ
EFMFTUSÒTEPDFOU
14’15 h-MJVSBNFOUEFDFSUJöDBUT
14’30h'JOBMEFMFT***KPSOBEFT

9 - Full informatiu del CLC - n.63 - abril de 2012

Informació externa
Curs: Análisis Acústico de la Voz,
aplicado a la evaluación, diagnóstico
y terapia vocal
A càrrec de: Marco Guzmán Dies: 11 i 12 de maig
Organitza: Colegio de Logopedas de Castilla y León
Hi ha descompte pels col·legiats.
Informació: secretaria@logopedascyl.es
Tel.: 652 432 658

Jornades de Formació en Intervenció
Educativa
12, 19 i 26 de maig
Informació: laiabosch.formacio@gmail.com

Curso de Audífonos y dispositivos
implantables. Situación actual en
el tratamiento de la hipoacusia
neurosensorial

Sevilla: 17 de mayo Madrid: pendiente de confirmar
San Sebastián: 21 de Junio y Oviedo: 5 de octubre.
Dirigido a ORL, audioprotesistas y logopedas.
La inscripción es gratuïta.
Información: www.widex.es Tel. 93 254 79 30

1a Jornada Estatal d’Intervenció
Social en Salut Materno-Infant-Juvenil
25 de maig de 2012 Hospital Sant Joan de Déu
(Auditori Edifici Docent) Barcelona
Organitza: Sponsorship & Events
Informació: 902 889 006 – info@esponsor.org

Health Management & Clinical
Innovation Forum
24 i 25 de maig. Fira de Barcelona
Informació: www.bit.ly/I2oBIs

VIII CONGRES CPLOL
“Nouvelles avancees dans la formation
et la pratique professionnelle des
orthophonistes”
25 i 26 de maig de 2012, Holanda, La Haya
Informació: www.cplolcongress2012.eu

I Simposio Nacional de Neuropsicología
Infantil: Neuropsicología de los 0 a los
6 años
Valencia, 15 y 16 de junio de 2012
Información: www.neuropsicologiainfantil.org

Curs de formació general per
a pèrits judicials

26, 28 de juny i 3 de juliol de 2012 a Barcelona
Organitza: Centre d’Estudis Jurídics i Formació
Especialitzada. Ausiàs March, 40. 08010 Barcelona
Informació: 93 552 79 56 ext. 1441 o
al correu: silvia.rodriguez@gencat.cat

Curs “Estratègies de comunicació i
programació neurolingüística per a
logopedes”

Dates: 28 i 29 de juny de 2012 Horari: de 10 a 20 h
Organitza: Centre de logopèdia PARLA (Girona)
Descompte pels col·legiats.
Informació: www.centreparla.com

XXVIII Congreso Internacional de aelfa
5, 6 y 7 de julio de 2012 Universidad Complutense de Madrid
http://www.ucm.es/info/conlogo/Normas.html

II Simposio Internacional en
Neurorehabilitación

Segona edició del taller:
“Aprofundiment en el funcionament
grupal: El grup com a eina per
promoure relacions saludables”.
24 i 31 de maig i 7,14 i 21 de juny del 2012
Informació: Associació Grups, aprenentatge i salut
as.grups.as@gmail.com

3es Jornades sobre L’estrès en els
professionals del món educatiu.
La formació per a la prevenció de
l’estrès i l’ansietat.

25 i 26 de maig del 2012. UIC, Universitat Internacional de Catalunya. Facultat d’Educació.
Secretaria 3res Jornades Estrès. Sra. Liliana: llepori@uic.es
Preu especial pels col·legiats
Tel.: 93 509 92 50 extensió 6106 • www.uic.es

Primera Edición on line del Curso
“Disfagia Orofaríngea Neurogénica”

18 y 19 de Octubre de 2012
Organiza: Fundación del Instituto Valenciano de Neurorehabilitación (FIVAN)
Información: http://www.neurorehabilitationvalencia.es/

2nd Congress European Society for
Swallowing Disordres

Uniting Europe Against Dysphagia
25-27 October, 2012. Barcelona, World Trade Centre
Information: www.essd2012.org
Us convidem a sintonitzar Radio Parkinson
programa Pas a Pas realitzat per als
afectats de Parkinson.
http://www.parkinsonblanes.org/Radio_Parkinson.htm
http://www.ivoox.com/associacio-parkinson-20-03-12audios-mp3_rf_1119065_1.html
En aquest enllaç trobareu “EL PARKINSON” Sense
Paraules. És una exposició gratuïta:
http://antonio-sinpalabras.blogspot.com.es/

disseny
santi duran

Desde mayo a julio de 2012.
Descuento para logopedas colegiados.
Información: www.masformacion.es

Col·legi de Logopedes de Catalunya

Bruc 72-74, 5a planta • 08009 Barcelona Tel. 93 487 83 93 • Fax 93 487 94 52 • info@clc.cat • www.clc.cat

