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Ja s’apropa el
3r CONGRÉS del CLC!

La resposta dels col·legiats ha estat molt bona i ha superat les nostres expectatives,
sobretot per al 1r dia, que versarà sobre: Avaluació i intervenció en tras-

torns específics del llenguatge (tel)

2n dia, Alteracions neurològiques que cursen
amb dificultats del llenguatge i l’alimentació i els diferents tallers que
També el temari del

s’han organitzat, han suscitat molt interès... D’aquí a pocs dies, doncs, compartirem
coneixements, inquietuds, necessitats i perquè no, noves idees per continuar avançant
en la nostra feina.
A més a més, veureu que en aquest Full tornem a convocar la Beca Guixà i el Premi
Perelló... Per tant, després del Congrés ja podem començar a pensar en aquestes
convocatòries i en el tema que presentarem! Sabem que hi ha molts companys que
estan fent una feina meravellosa i val la pena que puguin compartir-la per enriquir el
treball de tots. Tanmateix, en aquests moments en què tot ens costa més que mai,
poder comptar amb una Beca per portar endavant els nostres projectes és una bona
opció, no us sembla? Animeu-vos, teniu temps per presentar els vostres projectes
fins al 9 de setembre!

Us esperem al 3r Congrés! Fins aviat!

www.clc.cat/congres2011/
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Tallers
del 3r Congrés del CLC
Lloc: Col·legi Oficial d’Agents Comercials de Barcelona
c/ Casp 130 - 08013 BCN (cantonada c/ Napols)

Apunta’t a: www.clc.cat
INTERVENCIÓN EN EL TEL SEMÁNTICO-PRAGMÁTICO (Repetición del taller en nuevo horario)

A cargo de: Encarna Pérez Pérez, Doctora en Psicología y Logopeda. Profesora de los grados de
Psicología y Logopedia de la UAB. Codirectora del Centre Psicopedagògic de Santa Eulàlia de
Ronçana. Día: 9 de julio de 2011 Horario: de 12 a 14 h

En este taller se analizarán las dificultades que pueden presentar los niños con un TEL semántico
pragmático, a partir de casos aportados por la tutora del taller. Se reflexionará sobre el diseño
de la intervención más adecuada a las necesidades de cada niño y se elaborarán propuestas de
intervención ajustadas a cada caso.

LA INTERVENCIÓN EN LOS TEL EN CONTEXTOS EDUCATIVOS. DESARROLLO DE UN MODELO
BASADO EN LA PREVENCIÓN Y LA ATENCIÓN TEMPRANA.

A cargo de: Víctor M. Acosta Rodríguez, Presidente de AELFA, Profesor Titular del Área de Didáctica y
Organización Escolar de la Universidad de La Laguna. Día: 9 de julio de 2011 Horario: de 11.45 a 13.45 h
En este taller se ofrecerán algunas claves para trabajar los diferentes componentes del lenguaje oral
en alumnado con TEL y se darán a conocer las bases del trabajo en lectura temprana con alumnado
con TEL, a partir de un modelo de intervención basado en la prevención y la atención temprana.

LA DISLÈXIA A L’ETAPA INFANTIL I PRIMÀRIA

A càrrec de: Mireia Sala, pedagoga i logopeda. Codirecció Centre Trívium. Professora de Trastorns de
Llenguatge escrit a la URL. Dia: 9 de julio de 2011 Horari: 15 a 17 h
En aquest taller es parlarà sobre els estudis de la neuroimatge aplicats a la dislèxia, els processos
cognitius i habilitats que intervenen en l’aprenentatge del llenguatge escrit, el pensament d’un
nen dislèctic, dislèxia i creativitat, el desenvolupament d’ àrees cerebrals compensatòries i el seu
impacte en el futur professional. A més a més, es treballarà sobre processos cognitius i habilitats
que intervenen en l’aprenentatge del llenguatge escrit, la ruta fonològica i lèxica per l’aprenentatge
de la lectoescriptura (amb exemples pràctics), la simptomatologia a l’etapa de primària, detecció i
intervenció i adaptacions metodològiques a les diferents matèries del currículum.

LA DISLÈXIA A L’ETAPA DE SECUNDÀRIA I A L’ENSENYAMENT POST-OBLIGATORI

A càrrec de: Carme Huguet, mestra i logopeda. Codirecció Centre Trívium. Dia: 9 de julio de 2011
Horari: de 17.15 a 19.15 h
L’estudi de la Dislèxia a l’etapa de secundària és un tema de gran importància per ser una de les
principals causes del baix rendiment i de fracàs escolar. Encara que aquest problema es manifesti
en una etapa primerenca, molt sovint ens trobem adolescents i joves no diagnosticats. En aquest
taller es parlarà sobre el marc legal referent als trastorns d’aprenentatge i en concret de la Dislèxia
i es donarà a conèixer les funcions del logopeda dins els departaments d’orientació dels centres
educatius, per detectar i actuar davant la Dislèxia a l’etapa de secundària, d’educació postobligatòria i selectivitat.
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MÓDULO BÁSICO DE INTERVENCIÓN FONOAUDIOLÓGICA EN NEONATOS Y LACTANTES.
ENFOQUE EN INTERVENCIÓN GLOBAL EN LA UCI NEONATAL.

A cargo de: Ana María Hernandez, Fonoaudióloga Máster en Disturbios de Comunicación – PUC/SPBrasil. Especialista en Motricidad Orofacial CFFa. Especializada en método Neuroevolutivo Bobath.
Profesora del curso de especialización de CEFAC – Salud y Educación. Coordinadora del Equipo de
fonoaudiología del Hospital Santa Catarina- SP. Día: 9 de julio de 2011 Horario: de 9 a 11 h

En este taller se trabajará la Intervención Fonoaudiológica en la UCI Neonatal, el uso de terminología
específica, el manejo del neonato, las alteraciones de succión, el tipo de alimentación (sondas
enterales, alimentación parenteral, alimentación por vía oral). Lactancia Materna: Método Madre
Canguro, manejo clínico de lactancia y consejos en amamantamiento.
MÓDULO AVANZADO DE INTERVENCIÓN FONOAUDIOLÓGICA CON NEONATOS Y LACTANTES
CON ENFOQUE EN LOS DISTURBIOS DE DEGLUCIÓN INFANTIL

A cargo de: Ana María Hernandez Día: 9 de julio de 2011 Horario: de 11.30 a 13.30 h

En este taller se brindarán conocimientos básicos sobre la Intervención en los Disturbios de
Deglución y Alimentación infantil, de neonatos y lactantes. Se hablará sobre la etiología de las
Disfagias Infantiles, la evaluación Clínica de la Función Alimentaria, el reconocimiento de los signos
de estrés. Se presentarán Protocolos y técnicas de Evaluación Complementaria: videodeglutograma,
nasofibroscopia, auscultación cervical. Se abordará el retiro de sonda y el uso de recursos y
estrategias específicas en las diversas condiciones clínicas y patológicas.

¡ATENCIÓN! Cambio de horario en estos dos talleres:
ESTRATEGIAS EN EL TRATAMIENTO DE LA DISFAGIA EN BASE A LOS RESULTADOS DE
LA VIDEOFLUOROSCOPIA

A cargo de: Fonoaudióloga M. Angélica López Oñatt Día: 9 de julio de 2011 Horario: de 15 a 17 h
En este taller se presentará el estudio de la deglución: Videofluoroscopía, como método no
invasivo, con visualización de todo el proceso deglutorio y se comentarán las estrategias
de manejo de alimentación utilizadas en relación a la ingesta oral, usando modificaciones
en la textura de la dieta, en la posición del paciente y/o aplicando otras estrategias
compensatorias.
¿CÓMO SE PLANIFICA UN TRATAMIENTO PARA UN PACIENTE DISFÁGICO?

A cargo de: Dra. Helena Bascuñana Ambrós, Médico Especialista en Medicina Física y
Rehabilitación. Hospital Universitario de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona. Día: 9 de julio de
2011 Hora: de 17 a 19 h
En este taller se elaborarán los objetivos concretos de trabajo en función de casos reales
de pacientes disfágicos y el plan de tratamiento para cada uno de esos casos. Se utilizarán
datos clínicos e instrumentales y se darán a conocer los distintos sistemas de evaluación de
resultados.
¡DESCUBRE CÓMO ME COMUNICO!
(Estrategias para trabajar con niños gravemente afectados)

A cargo de: Sara Torrents Nieto, logopeda. Nexe Fundació, Barcelona. Día: 9 de julio de 2011 Horario: de
9 a 11 h

En este taller se presentarán los diferentes sistemas aumentativos/alternativos de la comunicación
(Objetos de referencia, Sistemas de signos y Sistemas gráficos), y se aprenderá a escoger el
sistema de comunicación más adecuado para cada caso. Se darán pautas y estrategias para la
intervención y se hablará sobre las ayudas técnicas existentes.

Apunta’t a: www.clc.cat

4 - Full informatiu del CLC (n.59 - juny 2011)

VOCALIA DE TARRAGONA
El passat 21 de maig vam organitzar una
trobada amb l’associació Astafanias. L’Ester
Rovira Güell ens va fer una xerrada informativa
sobre el Trastorn de l’Espectre Autista. Ens va
explicar que en les persones autistes, el cervell
s’organitza de manera diferent, això fa que
tinguin dificultat per combinar les diferents
peces d’informació, dificultat per processar
les seqüències temporals i, focalitzen en els
detalls enlloc de la globalitat. Es diu que hi ha

una triada de dificultats: en la interacció social,
en la comunicació social i la imaginació social
i flexibilitat de pensament. Per acabar, ens va
explicar quins mètodes són els més utilitzats
per treballar amb aquesta patologia.
Tenim la possibilitat d’organitzar algun curs més
específic en TEA a Tarragona, si hi esteu interessats, feu la demanda a la comissió de Formació
Continuada mitjançant el correu: info@clc.cat

ASSOCIACIÓ ASTAFANIAS
ASTAFANIAS és una associació de famílies del Tarragonès, fundada l’any 1966, que acull totes les discapacitats
psíquiques inclòs el TEA, X-FRÀGIL, TDAH, TOURETTE, etc. La nostra seu està ubicada al c/Coques, 2º pis

(Casa dels Concilis) de Tarragona, telèfon i fax 977235835 / 680 74 31 92.
És una associació sense afany de lucre, l’objectiu bàsic és oferir orientació i assessorament davant les diferents
problemàtiques que puguin sorgir i donar suport a les famílies.
Som membres de la Federació APPS (Creu de Sant Jordi 1990).
Des de la iniciativa de diferents pares i amb el suport de la Mar Lozano Verge, psicòloga-logopeda estem
tirant endavant un nou projecte: LA LUZ DE LA MAÑANA. És un blog sobre autisme amb un enfocament que
motiva i molt innovador. El projecte acaba de néixer i necessita aportacions tan personals com professionals,
per aquest motiu us convido a entrar, llegir, mirar els links i si us animeu, participeu.
Penso que entre tots podem enriquir-nos i aquest espai està fet per compartir experiències i inquietuds.
El link és el següent: http://laluzautismo.blogspot.com
Desitjo de tot cor que us agradi, no dubteu en entrar i fer un cop d’ull.
Què fem

“ASSESSORAMENT SOCIAL I JURÍDIC“, a l’associació gaudim de la col·laboració d’una advocada que ens
assessora en temes con testaments, incapacitacions, tuteles, etc. Tanmateix hi ha una treballadora social
que s’encarrega de programar activitats i oferir assessorament i orientació a les famílies, així com plans de
formació als pares.
Què oferim
“Programa pare a pare“, des de fa més de 4 anys es va presentar a la Diputació de Tarragona i ara ho

volem promoure a tota la comarca. Aquest programa està adreçat a les famílies que acaben de conèixer el
diagnòstic del seu fill.
Neix d’altres pares que han passat per la mateixa situació i volem donar suport emocional i informació als pares
amb l’objectiu de promoure el desenvolupament humà i prevenir diversos problemes infantils i familiars.
Es per això, que les famílies que “convivim“ amb aquesta situació des de fa alguns anys, desitgem donar
suport a aquelles famílies que ho estan vivint ara.
“Grup de pares“, aquest servei pretén oferir un espai de trobada amb l’objectiu d’intercanviar experiències,
inquietuds, dubtes, suport, millorar les relacions familiars, i expressar positivament les emocions.
Es fan reunions mensuals per parlar, alliberar sentiments, comentar situacions similars, rebre informació
sobre temes d’actualitat, recolzats per una psicòloga experta.
“Grup de germans“, pretén oferir un espai de “trobada de germans“, per treballar els sentiments, les
inquietuds i les diferències e intercanviar experiències, dirigits per la treballadora social.
“Taller de germans“ Estan adreçats als germans de la persona amb discapacitat. Es treballa per grups
d’edats, (5 a 7), (8 a 10) i (11 a 13). L’objectiu és treballar les “emocions“ i les “relacions familiars“ conduït
per la treballadora social i la psicòloga.
“Taller de lleure“, disposen d’un espai on poder gaudir de les nostres aficions, fomentar relacions socials
i d’amistat, potenciar l’espai del lleure. Es planifiquen segons demanda, cine fòrum els dissabtes, taller de
ball els diumenges.
“Casal de vacances“, ampliar els recursos davant l’escassetat d’activitats en vacances, canviar les activitats
escolars per activitats d’oci seguint una línea pedagògica.
Oferir als pares un recurs on poder deixar els nens en aquesta època, (adreçats a nens en edat escolar).
“Cangurs“, l’objectiu d’aquest servei és oferir suport per afavorir les relacions familiars, és un servei d’ajut
puntual perquè les famílies disposin d’unes hores subvencionades i només paguin el 30% del cost total,
amb un monitor especialitzat amb experiència i formació.
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Convocatòria
Beca Josep Guixà (8a edició)
La Junta del CLC té Bases de participació:
l’honor de convocar 1. El Col·legi de Logopedes de Catalunya (CLC) convoca la Beca
la beca JOSEP GUIXÀ Josep Guixà d’elaboració de material en català per a la logopèdia,
d’elaboració de (8a edició) amb l’objectiu de promoure i donar suport a la creació
materials d’ajut a la tasca del logopeda. Aquesta convocatòria
material en català de
anual té per objectiu, retre homenatge i mantenir viu el record del
per a la logopèdia, senyor Josep Guixà, que fou mestre de molts logopedes i creador
enguany en la seva d’un estil de fer i viure la nostra professió.
8a edició. 2. Hi podran participar a títol individual o col·lectiu, aquelles

persones que desenvolupin tasques professionals de logopeda
i els estudiants de la diplomatura de Logopèdia. És condició
indispensable per participar-hi estar col·legiat (al CLC o a qualsevol
altre col·legi de l’Estat espanyol), si s’hi participa a títol individual
o que un dels membres ho estigui, si s’hi participa en grup. Els
estudiants universitaris no cal que hi estiguin col·legiats, però han
de presentar un document acreditatiu de la condició d’estudiant.
3. Els participants presentaran un projecte del material en format
paper (dues còpies) i en format electrònic. En aquest projecte
s’explicitaran els objectius del material, les seves bases teòriques,
l’aplicabilitat i els materials de suport que faran servir. Podran
presentar-se, a més a més d’en català, en qualsevol altre llengua que
es vulgui. El treball haurà de ser inèdit i tindrà, com a màxim, 1 any
per ser desenvolupat. L’atorgament de la beca és sobre el projecte
inicial presentat.
4. Els treballs es presentaran signats amb pseudònim i totes les
dades d’identificació (nom i cognoms dels autors, adreça postal i
electrònica, telèfon de contacte, etc..) en un sobre tancat amb el
pseudònim escrit a l’exterior.
5. El termini de presentació de projectes finalitza el 9 de setembre
de 2011 a les 18h. Els treballs es presentaran a la seu del CLC, carrer
Bruc, 72-74, 5è pis de Barcelona.
6. El premi té una dotació de 1.800 € repartits en dos pagaments de
900€, un a l’acte d’atorgament de la beca i l’altre al lliurar al CLC el
projecte acabat.
7. El jurat estarà format per un familiar del senyor Guixà (o en qui es
delegui), i representants de la Junta de Govern del CLC.
8. El jurat pot declarar la beca deserta i no pot dividir-la ni ajornarne la dotació a posteriors convocatòries.
9. El jurat es reserva el dret d’interpretació d’aquestes bases i té
capacitat per resoldre els supòsits que no s’hi prevegin.
10. La beca es concedirà al millor projecte i el veredicte es farà
públic a l’acte de celebració de l’13è aniversari del CLC el 5
d’octubre de 2011.
11. El CLC es reserva els drets d’edició i distribució del material i
l’autor en conserva els drets d’autor.

Participa-hi! Hi tens molt a guanyar!
*Per a qualsevol aclariment, no dubteu a trucar al CLC. 93 487 83 93
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Convocatòria
Premi Dr. Jordi Perelló (6a edició)
La Junta del CLC té Bases de participació:
l’honor de convocar 1. El Col·legi de Logopedes de Catalunya (CLC) convoca el Premi Dr.
el Premi Dr. Jordi Jordi Perelló de recerca en logopèdia (6a edició) amb l’objectiu de
Perelló per a la promoure i donar suport a la recerca bàsica i aplicada en el camp de
logopèdia a l’Estat espanyol i amb la voluntat de retre homenatge
recerca en logopèdia, la
al Dr. Jordi Perelló que fou el gran impulsor de la nostra disciplina
enguany en la seva tant en l’aspecte científic com professional.
6a edició.
2. Podran participar a títol individual o col·lectiu, aquelles persones
que desenvolupin tasques de recerca o professionals de la
logopèdia o disciplines afins i els estudiants universitaris d’aquestes
especialitats. És condició indispensable per participar estar
col·legiat o ser membre d’associacions científiques afins, excepte
els estudiants universitaris que han de presentar un document
acreditatiu de la condició d’estudiant.

3. Aquest premi anirà adreçat a “PROJECTES DE RECERCA” que
tindran, com a màxim, 2 anys per a ser desenvolupats. L’atorgament
del premi és sobre el projecte inicial.
4. Els treballs hauran de ser inèdits i presentar-se en format paper
(dues còpies) i en format electrònic. Tindran una extensió mínima
de 20 pàgines a doble espai. Podran presentar-se en qualsevol de les
dues llengües oficials de Catalunya.
5. Els treballs es presentaran signats amb pseudònim i totes les
dades d’identificació (nom i cognoms dels autors, adreça postal i
electrònica, telèfon i institució) es presentaran en un sobre tancat
amb el pseudònim escrit a l’exterior.
6. El termini de presentació d’originals finalitza el 9 de setembre del
2011, a les 15 h. Es presentaran a la seu del CLC, carrer Bruc, 72-74,
5è pis, de Barcelona.
7. El premi té una dotació de 1.800 € repartits en dos pagaments de
900€, un a l’acte d’atorgament del premi i l’altre al lliurar al CLC el
projecte acabat.
8. El jurat estarà format per persones triades entre els membres de
la Junta del CLC i un comitè d’experts designat per a tal fi.
9. El jurat pot declarar el premi desert i no pot dividir-lo ni aplaçarne la seva dotació a posteriors convocatòries.
10. El jurat es reserva el dret d’interpretació de les presents bases i té
capacitat per resoldre els supòsits no contemplats en elles.
11. El premi es concedirà al millor projecte i el veredicte es farà
públic a l’acte de celebració del 13è aniversari del CLC el 5 d’octubre
de 2011.
12. El CLC es reserva el dret de difusió del treball premiat en els
mitjans que consideri oportuns.

Participa-hi! Hi tens molt a guanyar!
*Per a qualsevol aclariment, no dubteu a trucar al CLC. 93 487 83 93
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Presentació del protocol
d’avaluació de la disfàgia
orofaríngea
Continuant amb la presentació dels diferents protocols d’avaluació per patologies logopèdiques als col·legiats, el dissabte 21 de maig vam comptar amb la Judith Ejarque i la Marisa
García, que ens van presentar la seva feina sobre l’avaluació de la Disfàgia Orofaríngea.
Aquest tema també va suscitar l’ interès de molts companys i la sala ALFAC de la nostra
seu va tornar a omplir-se!
La Judith i la Marisa van explicar fil per randa la proposta de Protocol que han elaborat
conjuntament amb la Bibiana Pastor, que no va poder assistir-hi per raons laborals. Va
ser una presentació molt interessant i va quedar pales, com a totes les presentacions que
s’han fet fins ara, que han fet un treball rigorós i a consciència. Es va establir un diàleg
molt enriquidor amb els logopedes assistents, que van fer aportacions interessants.
Agraïm sincerament a la Judith, la Marisa i la Bibiana la seva feina i dedicació, perquè sens
dubte redundarà en un gran benefici per a tot el nostre col·lectiu!
Ja us informarem sobre l’edició dels diferents Protocols i com fer-ho per a disposar-ne.

FORUM DENTAL del MEDITERRÁNEO
Encuentros
Profesionales
y Exposición
Industrial

Las conclusiones de la pasada edición del FORUM DENTAL
MEDITERRÁNEO - FDM 2011, celebrado en el recinto ferial de
Montjuïc de Fira de Barcelona, los días 7, 8 y 9 de abril de 2011,
están disponibles en http://www.puntex.es/fdm/
Durante la celebración del FDM 2011 se desarrollaron foros de
debate, una amplia exposición industrial, congresos y jornadas
científicas de alto nivel donde se contó con la inestimable
colaboración del Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs
de Catalunya (COEC), el Col·legi Oficial de Protètics Dentals de
Catalunya (COPDEC), l’Associació d’Higienistes i Auxiliars Dentals
de Catalunya (AHIADEC) y el Col·legi de Logopedes de Catalunya,
además de las empresas proveedoras del sector dental así como
otros organismos y entidades.
Del total de visitantes hay que destacar la participación de más de
3.000 odontólogos que representaron un 30,96% del total de los
visitantes, seguidos por el colectivo de higienistas y auxiliares con
1.541 visitantes (un 15,30% del total). Asimismo hay que destacar
la participación de más de 900 protésicos dentales, 192 logopedas y
más de 2.047 estudiantes de las distintas especialidades del sector de
la salud bucal.
En cuanto al lugar de procedencia de estos visitantes, Catalunya y
Baleares prevalecen con más de 8.300 visitantes que representan
un 82,46% del total. También destacan las visitas de profesionales
procedentes de la zona centro con más de 760 visitantes
destacando muy especialmente la internacionalización del certamen
que contó con la presencia de más de 350 visitantes extranjeros.
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2011

Agenda de Formació Continuada del clc
Ja estem preparant les activitats formatives per al 2n semestre:

setembre
Curs: Eines tic com a suport al treball logopèdic
A càrrec de: Bernat Orellana López i Eva Carretero Morato
Dates: dissabte 10 i 17 de setembre de 2011
Durada: 16 hores
Lloc: CLC

octubre
Curs: Abordaje logopédico del paciente laringectomizado
A càrrec de: M. Nieves Broquetas López
Dates: 1 i 8 d’octubre de 2011
Durada: 12 hores Lloc: CLC
Curs: Diagnòstic i rehabilitació de la disfàgia orofaríngia i de la disàrtria
A càrrec de: Ester Vallès García
Dates: 21, 22 i 23 d’octubre de 2011
Durada: 20 hores Lloc: CLC

novembre
Curs: Detecció, diagnòstic i tractament de les disfuncions orofacials
Nivell 1 (15a edició)
A càrrec de: Diana Grandi i Yvette Ventosa.
Dates: 5, 19 i 26 de novembre de 2011
Durada: 20 hores Lloc: CLC
Reserveu-vos les dates!

JA REBREU ELS FULLS D’INSCRIPCIÓ!

Nous col·legiats de l’1 d’abril al 13 de juny de 2011
Amella Espasa, Montserrat - Lleida
Ares Pereira, Jessica - Barcelona
Bagó i Cuyás, Anna - Barcelona
Ballesta Hernández, Mònica - Argentona
Carreras Guillen, Margarita - Barcelona
Catà Plana, Gemma - El Morell
Crespo Bulbena, Laura Dolores - Sabadell
Escobar Berenguer, Laia - Terrassa
Esparó Cadevall, Irene - Arfa
García González, Dolores M. - Tres Cantos (Madrid)
Gudayol Calvo, M. Àngels - Girona
López Lombarte, M. del Carmen - S. Cugat del Vallès

Manchón del Peral, M. Cristina - Collbató
Martínez Quintana, Helga - Parets del Vallès
Mestre Queral, Paula - Barcelona
Moreno Vila, Teresa - Els Hostalets de Balenyà
Muñoz Pujol, Núria - Terrassa
Narváez Marimón, M. Judith - Sitges
Navarro Gómez, Jessica - Lloret de Mar
Pérez Pretto, Laura Lorena - Terrassa
Rodríguez Gil, Miriam - Montcada i Reixac
Rodríguez Magrí, Sònia - Barcelona
Salcedo García, Diana Patricia - Barcelona
Villellas Ayudan, Raul - Sant Boi de Llobregat

Benvinguts al CLC!
Us informem que el llistat sencer
(col·legiats exercents, col·legiats no
exercents i baixes col·legials) està publicat
al nostre web: www.clc.cat

horari d’estiu del CLC Juliol i agost de 8 a 15 h
El CLC romandrà tancat del 8 al 21 d’agost
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Logopèdia, deglució i parla per al primer pacient
amb transplantament de cara
En el següent link podeu trobar, un any després de la cirurgia, una entrevista de TV3 als professionals de
l’hospital de la Vall d’Hebron que fan el tractament al primer pacient amb transplantament de cara:

http://www.3cat24.cat/noticia/1123447/societat/El-primer-trasplantat-total-de-cara-delmon-recupera-la-normalitat-un-any-despres-de-loperacio
El tractament interdisciplinari de casos tan complexos com aquest, on estan compromeses funcions bàsiques i vitals, és indispensable. Però actualment encara és molt reduït el nombre de logopedes formats per
treballar amb pacients de cirurgia ortognàtica. És una fita pendent per a la logopèdia!
Per això, des del CLC, felicitem a tots els professionals que porten aquest cas, però molt especialment a la
Dra. Mercedes Velasco i equip de logopedes, per la important feina que estan portant a terme!

Revista de investigación en logopedia
La Revista de investigación en Logopedia es una revista electrónica de acceso abierto editada por la
Universidad de Castilla La Mancha y el Colegio Oficial de Logopedas de Castilla La Mancha.
Cuenta con dos números anuales y el primer número acaba de salir. Podéis consultarlo gratuitamente
en: http://www.revistalogopedia.uclm.es
¡Felicidades a la UCLM y al COLCLM por emprender este proyecto tan
necesario para el avance de nuestra profesión!

Logopèdia a TV Hospitalet
Si vols descarregar el programa sobre logopèdia que van emetre a TV Hospitalet el passat 22
de març, pots fer-ho en el següent link:

http://digital-h.cat/c/journal/view_article_content?groupId=10911&articleId=3067101
El programa “Batega” de TV l’Hospitalet va fer un especial sobre la Logopèdia,
on es va entrevistar a la degana del CLC, Sra. Anna Civit.
Aquest programa es va repetir els dies 23, 24 i 26 de març i, a més a més, altres televisions locals
de la xarxa el van emetre: Gavà tv , El 9 tv , Canal nord Figueres, Tv Girona, Clip tv, Menorca tv,
Canal Terrassa Vallès, Vallès visió, VOTV, TV Badalona, M1TV, Canal Blau-Maricel TV, Penedès TV,
Conca TV, Tac12, Canal Reus TV.

Al següent link trobaràs l’entrevista que La Vanguardia va fer a la
nostra companya, la logopeda Montserrat Massana, on parla de la seva
experiència com a pacient i usuària de la logopèdia.
Moltes gràcies Montse, perquè amb el teu testimoni contribueixes a
difondre la nostra professió!
http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/opinio/montserrat-massana-teniatotes-les-paraules-dins-pero-sortien-986524

Nicolás, 7 año

s, 2º Primaria

2012

Premio FIAPAS

Inscripción
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de Investigación
en Deficiencias Auditivas

2012

Premio FIAPAS

El premio se regirá de acuerdo con las bases que se especifican
en el Anexo 1.

De esta forma, la Confederación Española de Familias de
Personas Sordas hace pública la convocatoria del PREMIO
FIAPAS 201 2 para labores de investigación en Deficiencias
Auditivas en el Área de EDUCACIÓN.

Con el fin de cubrir uno de sus objetivos: “La promoción y
divulgación de investigaciones y estudios de interés educativo,
médico, técnico y social”, FIAPAS convoca anualmente un Premio
Monográfico de Investigación en Deficiencias Auditivas,
alternando las áreas de Educación, Sanidad y Accesibilidad.

• Ejecuta también aquellas acciones que considera precisas para
encontrar soluciones adecuadas a las necesidades de quienes
están afectados por una deficiencia de audición y a las de sus
familias.

• Actúa como representante del colectivo de padres y madres de
niños, niñas y jóvenes con sordera, ante los organismos e
instituciones (públicas o privadas), relacionadas con sus objetivos.

En síntesis, FIAPAS desarrolla una doble labor:

La Misión de FIAPAS es representar y defender los derechos e
intereses globales de las personas con discapacidad auditiva y de
sus familias, tanto a nivel nacional como internacional, ante la
Sociedad, Administraciones y demás Instituciones, integrando e
impulsando con este fin la acción de las Federaciones
Autonómicas y de las Asociaciones de Padres y Madres de
personas sordas.

La Confederación Española de Familias de Personas Sordas FIAPAS es una organización sin ánimo de lucro, con implantación
estatal, que constituye la mayor plataforma de representación de
las familias de personas sordas de nuestro país.

Presentación

1

* El importe del Premio estará sujeto a la fiscalidad vigente que sea
aplicable en la fecha de su concesión.

• Secretaría: Miembro del
Equipo de Gestión Técnica de
FIAPAS (sin voto)

* Además se podrá contar con
expertos que, actuando a
modo
de
consultores,
informarán sobre los trabajos
y los presentarán con una
valoración inicial al Jurado.

Décima. La presentación a esta convocatoria lleva implícita la
aceptación de estas bases por parte del aspirante al Premio.

Novena. El trabajo premiado podrá ser publicado y difundido por
FIAPAS, indicando siempre los datos del autor. La publicación será
propiedad de FIAPAS sólo en el caso de que se trate de un trabajo
original, no publicado anteriormente.

Octava. El Premio queda dotado con seis mil euros (6.000 euros)*.
Será único e indivisible, pudiendo otorgarse a un trabajo realizado
tanto de forma individual como en equipo. El Premio puede
declararse desierto.

Séptima. Posteriormente, se hará entrega del Premio en un acto
público.

Sexta. El fallo del Jurado será inapelable y se hará público dentro
del segundo trimestre del año 2012, notificándolo personalmente
al interesado.

Quinta. El trabajo deberá acompañarse de una declaración jurada
del autor acreditando que no fue premiado en otros concursos, y
que éste no optará a otros premios hasta el fallo del Premio FIAPAS
2012.

AVANCE PRÓXIMA CONVOCATORIA
Premio FIAPAS 2013
Investigación Área de ACCESIBILIDAD
Plazo recepción trabajos:
30 noviembre 2012

• Vocalías: Comité Científico compuesto por cuatro personas (una
de ellas miembro del Equipo de
Gestión Técnica de FIAPAS)

• Vicepresidencia: Un miembro de la Junta Directiva de FIAPAS

• Presidencia: Presidente/a de FIAPAS (o miembro de la Junta
Directiva de FIAPAS en quien, según las circunstancias, pudiera
delegar)

Cuarta. El Jurado estará integrado por:

Tercera. Los trabajos deberán remitirse a la “Secretaría del Premio
FIAPAS”, ubicada en la sede de esta Confederación (C/ Pantoja, 5
- 28002 Madrid), y se deberán enviar por correo certificado y/o
empresa de transporte, especificando la fecha de salida.

Segunda. El plazo de recepción de trabajos concluirá el 30 de
noviembre de 2011. No se aceptarán trabajos fuera de este plazo,
excepto en el caso de los remitidos por correo o mensajería, que se
aceptarán siempre que la fecha de envío no sea posterior a la fecha
límite de la convocatoria.

Primera. El Premio FIAPAS 2012 se convoca para labores de
investigación de aplicación en el área de EDUCACIÓN,
relacionadas con la deficiencia auditiva.

Bases
Comunes

Anexo
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Quinto. Los datos identificativos del autor se especificarán sólo en
la solicitud de inscripción. En la Memoria Explicativa figurará
exclusivamente el título del trabajo presentado.

Cuarto. La Memoria Explicativa se acompañará de: solicitud de
inscripción, fotocopia del Número de Identificación Fiscal y
certificados exigidos en la misma.

Tercero. Se enviará por duplicado en tamaño DIN-A 4,
mecanografiada a doble espacio por una sola cara y adjuntando
un disco CD con formato del procesador de textos Word.

Segundo. La Memoria Explicativa tendrá una extensión no superior
a quince folios a los que se podrán añadir gráficos, ilustraciones o
cualquier documentación anexa que facilite el fallo del Jurado, y
será presentada siguiendo la metodología habitual de los trabajos
de investigación: hipótesis de trabajo, lugar de realización, material
y métodos, resultados, discusión, conclusiones y bibliografía.

Primero. Podrán optar a dicho Premio
todos los profesionales cualificados, con
ámbito de dedicación en España, así como
asociaciones o entidades que realicen
trabajos de investigación o de aplicación que
versen sobre EDUCACIÓN y que repercutan en favor de las
personas con discapacidad auditiva.

2

Presentación
a la Convocatoria

Anexo

Inscripción

E-Mail:

E-Mail:

Provincia:

de

de 2011

Los datos personales que proporcionará serán incluídos en el fichero Premio FIAPAS, responsabilidad de FIAPAS,
para realizar las gestiones necesarias para la asignación y entrega del Premio FIAPAS 2012, enviarle información
relacionada y comunicarle la realización de eventos relacionados con él.
Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición respecto a sus propios datos personales
dirigiendo una comunicación por escrito a FIAPAS, calle Pantoja, 5 Local. 28002 Madrid.

Sello de la entidad, en su caso

Firmado

,a

Y para que así conste a los efectos oportunos, se firma esta solicitud en

como autor/a de la mencionada Memoria, ACEPTA todas las bases de la
presente convocatoria y SOLICITA ser admitido/a como candidato/a al Premio
FIAPAS 2012, adjuntando a su solicitud: fotocopia del Número de
Identificación Fiscal, declaración acreditando que el trabajo no ha sido
premiado con anterioridad ni optará a otros premios hasta el fallo del Premio
FIAPAS 2012, así como certificado de autorización de su posible publicación.

D./Dña.:

TÍTULO DE LA MEMORIA EXPLICATIVA QUE PRESENTA:

Móvil:

C.P.:
Tfno-fijo:

Municipio:

Domicilio de la entidad:

Nombre del equipo de investigación o entidad:

En el segundo caso, indicar los datos del equipo de investigación y/o la
entidad a la que pertenece:

a título individual

Participa:
como representante de un equipo o entidad

Provincia:
Móvil:

C.P.:
Tfno-fijo:

Municipio:

Domicilio:

N.I.F.:

Nombre:

Apellidos:

DATOS DEL AUTOR/A:

PREMIO FIAPAS 2012 - ÁREA DE EDUCACIÓN

Solicitud de
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Informació externa
Escola de Patologia del Llenguatge de
l’Hospital de Sant Pau de Barcelona

Curs • Disfunció craneomandibular i
lingual. Reeducació de l’ATM
3 i 4 juny 2011

Curs • Intervenció logopèdica en la
deglució atípica i la parla

30 juny i 1 juliol 2011
Informació: epl@santpau.cat • www.santpau.cat/epl

Màster en atenció precoç i família

CURS 2011/2012
Dates: 1 de juny al 16 de setembre de 2011
Informació: Servei d’Informació i Orientació a
l’Estudiant (SIOE). Facultat de Psicologia, Ciències
de l’Educació i de l’Esport Blanquerna, c/ Císter,
34. 08022 Barcelona
Tel. 93 253 30 26
E-mail: sioepfcee@blanquerna.url.edu

Curso Técnica vocal para el canto y el
habla
Impartit per Eduardo Ríos i Jesús Arcas
Barcelona, 18 i 19 de Juny
Informació: 931803944 / 610274627 / 639216975
E-mail: info@riosarcas.com
Web: www.riosarcas.com

Preu especial per als col·legiats.

Curso Neuroplasticidad en la
rehabilitación del paciente neurológico
Zaragoza, 17 y 18 de junio
Información: Tel. 976 086 183
E-mail: info@ineava.es

Institut del Teatre de Barcelona del 18 al 22 de juliol
Informació: www.freedomandfocusconference.org

Màster en recerca i intervenció en
patologia del llenguatge
Organitza: Facultat de Psicologia de la UAB
Informació: www.uab.cat/psicologia
nuria.silvestre@uab.cat

Curso (Master Classes) de Canto,
Técnica Vocal e Interpretación

Barcelona, 22 y 26 de agosto de 2011.
A cargo de: Eduardo Ríos, Gustavo Llull y Jesús Arcas.
Información: 931803944 / 610274627 / 639216975
www.riosarcas.com
info@riosarcas.com

ASTRANE,

convocatòria de cursos per el 2011/2012
Informació: http://www.astrane.com/formacion.html

Curs TDAH i trastorns comòrbids

2a edició, del 17 de setembre al 3 de desembre de 2011
10% de descompte pels col·legiats
Organitza: Formació TDAH Vallès 2011
Informació: formacio@tdahvalles.org
www.tdahvalles.org

Curs Bona ortografia sense esforç
amb pnl (programació neurolingüística)

Symposium Widex: ACÚFENOS Y
PRESBIACUSIA
Novedades en la praxis clínica
Barcelona, del 2 al 6 de julio
Organiza: Widex Información: www.widex.es

Escola d’Estiu Blanquerna

Organitza: Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i
de l’Esport Blanquerna-URL 4 al 15 de juliol: 112 cursos
Informació: http://www.blanquerna.url.edu/web/interi
or.aspx?alias=fpcee.escola-estiu

disseny santi duran

Primer Congrés Internacional de
Tècnica Fitzmauricevoicework®

Organitza: Societat Catalana d’Optometria 1 i 2
d’octubre 2011
Informació: Emma Prat Mercader - Departament de
congressos • ACCION MEDICA, S.A.
Tel: +34 93 285 75 55 • eprat@accionmedica.com

VIII Congreso Internacional de la
Asociación de Logopedas de España
(A.L.E.)

“Nuevos desafíos y nuevas competencias en
Logopedia” 24, 25 y 26 de noviembre de 2011,
Valencia
Información: http://ale-logopedas.org/congreso2011/

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

