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3r Congrés del Col·legi
de Logopedes de Catalunya
7 i 8 de juliol de 2011 - Casa Convalescència - Barcelona

Ens complau donar-vos la benvinguda al 3r Congrés del
Col·legi de Logopedes de Catalunya (CLC).
En una època marcada per l’austeritat, hem volgut oferir-vos un Congrés concentrat
en dos dies i d’un alt grau d’especialització i qualitat.
Dos dies que ens situaran en dos blocs respectivament:

1r dia: Avaluació i intervenció en trastorns

específics del llenguatge (tel)
2n dia: Alteracions neurològiques que cursen amb
dificultats del llenguatge i l’alimentació
El Comitè Científic del Congrés, ha triat
aquests dos blocs després de detectar
que en els darrers anys hi ha hagut
un augment important de consultes i
d’interès, entre els logopedes, per totes les
problemàtiques al voltant dels Trastorns
Específics del Llenguatge, les Disfàsies,
l’Espectre Autista i les repercussions
de les alteracions neurològiques en
les alteracions de la comunicació i
l’alimentació.

A més a més, per oferir l’oportunitat a
tothom de poder venir, s’han ideat diferents modalitats d’assistència. Us podeu
apuntar a tot el Congrés, a un sol bloc,
als tallers, que tindran lloc l’endemà del
Congrés, a un bloc i tres tallers, a dos blocs
i dos tallers, a tot el Congrés i a algun
taller per aprofundir més, etc... Cadascú
pot triar la combinació que més s’adeqüi
a les seves necessitats de formació o a les
seves possibilitats e interessos.

Aquest Congrés s’ha preparat amb la finalitat que tot i aprofitant per posar-nos al
dia de les últimes investigacions, puguem
posar en comú mètodes i tècniques de
tractament. Per això, cada bloc està, alhora, dividit en dues parts independents
i complementàries entre sí: el diagnòstic
(matins) i el tractament (tardes).

Des del CLC s’ha realitzat un esforç enorme d’organització, només comparable a
la il·lusió de tornar-nos a trobar amb tots
vosaltres, en un espai formatiu, innovador,
acollidor i lúdic.
No hem d’oblidar que cal cuidar i mimar
el nostre esperit professional!

Bon Congrés a tothom!!!

www.clc.cat/congres2011/
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3r Congrés del Col·legi
de Logopedes de Catalunya
7 i 8 de juliol de 2011 - Casa Convalescència - Barcelona

horaris i programació
Dijous 07/07/11

Avaluació i intervenció
en trastorns específics del llenguatge (TEL)
8.45 a 9.15
9.15 a 9.45
9.45 a 10.45
10.45 a 11.15
11.15
11.15 a 11.45
11.45 a 12.15
12.15 a 12.45
12.45 a 13.15
13.15 a 13.45
13.45 a 15
15 a 16
16
16 a 16.45
16.45 a 17.30
17.30 a 17.45
17.45 a 18.30
18.30 a 19.15
19.15 a 19.45
20

Recollida de material
Acte inaugural representant de l’Administració i Anna Civit, degana del CLC
Conferència inaugural Aspectes Socials i Pragmàtics en el TEL:
Marcadors diferencials entre el TEL i trastorns de l’espectre autista (TEA)
Gina Conti, Universitat de Manchester, Regne Unit
Cafè
Taula rodona Avaluació de nens amb Trastorn Específic del Llenguatge (TEL)
Coordina: Anna Civit, Degana CLC
Perfils psicolingüístics diferencials en nens amb TEL
Elvira Mendoza, Catedràtica, Universitat de Granada
TEL: Exploració neuropsicològica
Roser Colomé, Neuropsicòloga, Hospital Sant Joan de Déu, Barcelona
Factors cognitius i psicolingüístics en l’avaluació dels TEL
Miquel Serra, Catedràtic, Universitat de Barcelona
Presentació del Protocol d’avaluació del TEL del CLC
Torn de preguntes
Dinar
Comunicacions lliures
Taula rodona Intervenció en Trastorn Específic del Llenguatge (TEL)
Coordina Victòria Gonzàlez, Tresorera CLC
Refexions sobre la intervenció en els nivells de la producció
Encarna Pérez, Doctora en psicologia i logopeda, Universitat Autònoma de Barcelona
Fins on arriba una intervenció logopèdica en trastorns pragmàtics?
Marc Monfort, Logopeda, Director del Centro Entender y Hablar, Madrid
Cafè
Intervenció en adolescents: El TEL i rendiment acadèmic
Gina Conti, Professora i Logopeda, Universitat de Manchester, Regne Unit
Intervenció logopèdica en el TEL
Marta Caro, Lingüista i Logopeda, Hospital Sant Joan de Déu, Barcelona
Torn de preguntes
Cocktail

Col·legi de Logopedes de Catalunya • Tel. 93 487 83 93 • info@clc.cat • www.clc.cat
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3r Congrés del Col·legi
de Logopedes de Catalunya
7 i 8 de juliol de 2011 - Casa Convalescència - Barcelona

horaris i programació
Divendres 08/07/11

Alteracions neurològiques que cursen amb dificultats
del llenguatge i l’alimentació
8.45
8.45 a 9.15
9.15 a 9.45
9.45 a 10.30
10.30 a 11
11 a 11.30
11.30 a 12
12 a 12.30
12.30 a 13
13 a 13.30
13.30 a 15
15 a 16
16 a 16.30

16.30
16.30 a 17
17 a 17.30
17.30 a 17.45
17.45 a 18.15
18.15 a 18.45
18.45 a 19.15
19.15 a 19.45
19.45

Taula rodona Avaluació d’alteracions de base neurològica
Coordina: Elisabeth Dulcet, Vocal de Benestar i Família, CLC

Avaluació neuropediàtrica: epilèpsia i d’altres síndromes
Asun Aracil, Societat Catalana de Pediatria
Avaluació neuropediàtrica en els traumatismes cranials
Marta Galván, Neuropediatra, CDIAP Fundació Maresme
Avaluació i intervenció fonoaudiològica en Neonatologia
Ana Hernández, Fonoaudiòloga, Hospital de Santa Catarina, Säo Paulo, Brasil
Avaluació neurològica dels trastorns oromotors a la infància
Manel Roig, Hospital de la Vall d’Hebron, Barcelona
Cafè
Avaluació logopèdica dels trastorns oromotors
Montse Guillén, Pedagoga i Logopeda. Fundació Summae d’atenció al
desenvolupament infantil i la discapacitat
Avaluació logopèdica a la UCI
M. Angélica López Oñatt, Fonoaudiòloga, Universidad del Desarrollo (Chile)
Torn de preguntes.
Presentació del Protocol de Disfàgia del CLC
Dinar
Comunicacions lliures
Situació laboral del logopeda a l’estat espanyol - Anna Civit, Presidenta del CGCL
Grau de logopedia i menció educativa: una oportunitat perquè els logopedes
treballin als centres educatius? - Víctor Acosta, President d’AELFA
Taula rodona Intervenció en alteracions de base neurològica
Coordina: Caterina Noguer, Comptadora CLC
Intervenció logopèdica en els trastorns oromotors de l’alimentació
Montse Guillén, Pedagoga i Logopeda.
Fundació Summae d’atenció al desenvolupament infantil i la discapacitat
L’ús dels sistemes alternatius de comunicació amb un infant amb síndrome
de Moëbius - Sara Torrents, Logopeda, Nexe Fundació, Barcelona
Cafè
Intervenció logopèdica en la disfàgia
Helena Bascuñana, Metge i Logopeda, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, BCN
Intervenció logopèdica a la UCI - Ma. Angélica López Oñatt, Fonoaudiòloga,
Universidad del Desarrollo (Chile)
Torn de preguntes
Conferència de cloenda Cervell, memòria i societat
Josep M. Vendrell, Neuròleg, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona
Cloenda

Col·legi de Logopedes de Catalunya • Tel. 93 487 83 93 • info@clc.cat • www.clc.cat
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3r Congrés del Col·legi
de Logopedes de Catalunya
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horaris i programació
Dissabte 09/07/11

Tallers
sala A

horari títol

A-1

9.30 a 11.30 Intervenció en els TEL semàntic - pragmàtic
Encarna Pérez, Doctora en Psicologia i Logopeda. Professora dels graus de Logopèdia i
Psicologia de la UAB. Codirectora del Centre Psicopedagògic de Santa Eulàlia de Ronçana

A-2

11.45 a 13.45

A-3

15 a 17.15

A-4

sala B

La intervenció en els TEL en contextos educatius. Desenvolupament d’un
model basat en la prevenció i l’atenció primerenca
Víctor Acosta, President d’AELFA. Profesor Titular del Área de Didáctica y
Organización Escolar de la Universidad de La Laguna
La Dislèxia a l’etapa Infantil i Primària
Mireia Sala, Pedagoga i Logopeda. Codirecció Centre Trívium
Professora de Trastorns del Llenguatge escrit a la URL

17.15 a 19.15 La Dislèxia a Secundària
Carme Huguet, Maestra y Logopeda. Codirección del Centro Trívium

horari títol

B-1

9 a 11 Mòdul bàsic d’intervenció fonoaudiològica en neonats i lactants.
Enfocat en intervenció global en la UCI neonatal
Ana María Hernández, Fonoaudiòloga, Hospital de Santa Catarina, Säo Paulo, Brasil

B-2

11.30 a 13.30 Mòdul avançat d’intervenció fonoaudiològica en neonats i lactants.
Enfocat en els disturbis de deglució infantil.
Ana María Hernández, Fonoaudiòloga, Hospital de Santa Catarina, Säo Paulo, Brasil

B-3

15 a 17* Com es planifica un tractament per a un pacient disfàgic?
Helena Bascuñana Ambrós, Metge i Logopeda, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona

B-4 17.15 a 19.15*

sala C
C-1

Estrategias de manejo de alimentación y estudios complementarios
M. Angélica López Oñatt, Fonoaudiòloga, Universidad del Desarrollo, Chile

horari títol
9 a 11 Esbrina com em comunico!
(Estratègies per treballar amb nens greument afectats)
Sara Torrents, Logopeda, Nexe Fundació, Barcelona

C-2 11.15 a 13.15*

Aportaciones de la indústria aplicadas a los dispositivos para
el paciente laringectomizado
Nieves Broquetas, Logopeda. Atos Medical Spain

* : (a confirmar)
Col·legi de Logopedes de Catalunya • Tel. 93 487 83 93 • info@clc.cat • www.clc.cat
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3r Congrés del Col·legi
de Logopedes de Catalunya
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inscripcions i pagament
Congrés

2 dies

Pack Congrés+2 tallers

1 dia

Preus inscripció Congrés

fins dia
03/06/11

després dia
03/06/11

fins dia
03/06/11

després dia
03/06/11

fins dia
03/06/11

després dia
03/06/11

Col·legiats CLC

225 €

265 €

305 €

345 €

135 €

165 €

col·legiats no CLC / societats afins

250 €

290 €

345 €

385 €

150 €

180 €

estudiants

200 €

240 €

280 €

320 €

120 €

150 €

resta

280 €

320 €

390 €

430 €

165 €

195 €

Tallers

inscrits al congrés

no inscrits al congrés

Preus inscripció tallers

fins dia
03/06/11

després dia
03/06/11

fins dia
03/06/11

després dia
03/06/11

Col·legiats CLC

50 €

60 €

60 €

70 €

col·legiats no CLC / societats afins

60 €

70 €

70 €

80 €

estudiants

50 €

60 €

60 €

70 €

resta

70 €

80 €

70 €

80 €

actes socials
cocktail congrés

inclòs

FITXA D’INSCRIPCIÓ
Col·legiat CLC

Col·legiat no CLC / societats afins

Estudiant

Resta

Data ........................................................................

Nom i cognoms .......................................................................................................................................................................................................................... Núm. Col..........................................................................................
DNI ............................................................................................ Professió ..................................................................................................................... Mòbil .....................................................................................................................
Domicili ......................................................................................................................................................................................................................................
C.P. ............................................................................................. Població ........................................................................................................................................... Província .....................................................................................
Telèfon ......................................................................................................................................... E-mail ..................................................................................................................................................................................................................
Desitjo inscriurem al: 3er CONGRÉS DEL COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA (juliol de 2011)
2 dies
Taller

Pack Congrés + 2 tallers

A-1

A-2

A-3

Adjunto taló bancari.

A-4

1 dia

B-1

................

/ 07 / 2011

B-2

B-3

traducció simultània a ponències

B-4

C-1

C-2

Envio gir postal (adjuntar fotocòpia del resguard)

Efectuo ingrés (adjuntar fotocòpia) a cte. cnt. Banc de Sabadell 0081 0167 43 0001232229
Efectiu

Import .......................................................................................................
Signatura

Col·legi de Logopedes de Catalunya • Tel. 93 487 83 93 • info@clc.cat • www.clc.cat
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Trobada de logopedes a Girona
El dia 26 de novembre
de 2010, vaig
tenir l’oportunitat
d’explicar les meves
vivències davant
d’un col·lectiu de
logopedes convocats
per la vocalia de
Girona del CLC. De
fet, no era aquesta
la primera vegada
que tornava a parlar
en públic des del
que m’ha passat.
La primera va ser a
principis del mateix
mes, quan vaig fer
la mateixa xerrada
en una sessió dels
“divendres foniàtrics”
que organitza
l’equip de foniatria
de l’hospital de la
Vall d’Hebron de
Barcelona.

He estat intervinguda d’un tumor cerebral. Aquesta operació m’ha
afectat el llenguatge. Explicar la sensació d’incapacitat i d’inhabilitat
lingüística davant d’un públic sensible al llenguatge i a la comunicació em feia patir una mica. Creia que per a mi era necessari i tot
un repte; i en certa manera, també pensava, que era la meva “obligació” compartir aquestes vivències. Sabia la importància d’un fet
com aquest: oferir als professionals de la logopèdia una experiència
viscuda des d’una doble vessant: com a terapeuta i com a pacient
que sóc ara.
Estic contenta de la sensibilitat que vareu demostrar tots els assistents: la presència de moltes cares conegudes i també les que allí
vaig conèixer. També us dono les gràcies per la vostra paciència, per
l’espera, el perdó dels meus errors, les emocions, l’escolta, la prudència, la complicitat, les mirades, els somriures, la tristor, les preguntes,
l’atenció... M’hi vaig sentir molt bé i còmoda entre vosaltres.
Aprofito aquesta petita nota, per fer-vos saber que he redactat un
text sobre tot el que he fet, i encara faig, per tal de millorar el meu
llenguatge i altres coses, que també m’han ajudat a tirar endavant.
Pels que vareu llegir l’article publicat a la revista del CLC núm. 16,
és un escrit més extens i elaborat. De fet, aquell article m’ha servit
com a base per a la redacció del document final.
També en la xerrada em van demanar que presentés un material que
havia elaborat, ja fa temps, per millorar el llenguatge: XERRAR I XALAR
- Imatges per gaudir parlant- . Són més de 500 dibuixos pensats per
afavorir tots els aspectes de la parla i el llenguatge: fonètica, fonologia,
morfologia, sintaxis, lèxic, semàntica i també pragmàtica.
He d’agrair la presència de tots els que vareu venir i també de l’Anna
Vila que és qui va organitzar l’acte.
Moltes gràcies a totes i a tots.
Montserrat Massana, logopeda Col. 191

Acords assemblea 2011

Benvolguts col·legiats,
Us informem que a l’Assemblea Anual Ordinària celebrada el passat 2-3-11 es van
prendre els acords següents:
• S’aproven les quotes per a l’any 2011 amb els següents imports:
• 170€ Quota ordinària • 115€ Quota reduïda • 70€ Quota no exercent
• 35€ Responsabilitat civil pels col·legiats de més de 60 anys
• S’aprova per als següents anys pujar l’IPC de les quotes de col·legiació sempre i
quan no superi el 5%.
• S’aprova autoritzar a la junta a fer una derrama especial, mai superior a 50€, en
cas que fos necessari, per fer front a les obres del nou local.

Se alquila despacho en centro de psicología
Vía Augusta / Plaza Molina
250 euros/mes a tiempo completo / Preguntar por: Vicky 629 491 989
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Celebració del
Dia Europeu de la Logopèdia – 2011
La logopèdia està d’ÒSCAR

Aquest any la celebració del Dia Europeu de la Logopèdia (DEL), ha
vingut amb un regalet sorpresa: la pel·lícula “El discurs del Rei”.
Com cada any, des del CLC, s’havien començat a preparar les activitats pel DEL en funció del tema proposat per la CPLOL (www.cplol@
ue.com), enguany: “Hearing challenges in a noisy world”, quan dos
mitjans de comunicació van trucar al Col·legi demanant un article sobre
la tartamudesa. La demanda venia generada per un film que tractava
la història d’un rei anglès que patia quequesa, i com amb l’ajut d’un
logopeda, l’havia controlat. Un film que podia ser guanyador d’importants premis.
Calia aprofitar “el tirón” i el CLC va decidir fer un sobreesforç i
organitzar una activitat que reunís en un sol acte les dues premisses
més importants del DEL: donar a conèixer la nostra professió a la
societat i crear un espai de trobada per als professionals. Així neix la
idea de fer el que ha estat el primer CINEFÒRUM de la història catalana
de la logopèdia.
Donada la temàtica, el CLC va proposar a la Fundación Española y
Catalana de la Tartamudez realitzar l’acte conjuntament.
Va ser un acte emotiu, participatiu i entranyable que ens va permetre
gaudir d’una excel·lent pel·lícula, fer ciència i compartir l’estona amb
col·legues i familiars, amb usuaris de la logopèdia, i també, reivindicar
la necessitat de rebre suport des de l’administració, tant per als afectats
com per als centres i per als logopedes que els tracten.
A més a més, s’han realitzat altres accions al voltant del DEL per difondre la logopèdia. Algunes de les quals són:
• Escrits en els diaris: El Mundo, La Vanguardia i el Periódico.
• Assistència a programes de radio: cadena Ser, radio Aragón.
• Entrevistes a les televisions: TV3, Tele 5, TVE i L’Hospitalet TV.

El CLC vol agrair la participació a TOTS els ponents i assistents al
cinefòrum. Com va dir un company:

“Aquest any la logopèdia
ha estat d’Òscar”!
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2011

Agenda de Formació Continuada del clc
maig - juny

Jornada monogràfica L’ús del peu de rei:

una eina imprescindible per a l’avaluació objectiva en logopèdia (3a edició)
A càrrec de Diana Grandi, amb la col·laboració d’Yvette
Dates dissabte 7 de maig de 2011 - Horari de 10 a 14 i
Durada 7 hores - Lloc CLC

Ventosa.
de 15 a 18 h

Curs La comunicació integral:

interacció entre el llenguatge verbal, gestual i actitudinal

A càrrec de Roser Garganta, amb la col·laboració d’Anna Gómez Lima.
Dates dissabtes 21 i 28 de maig i 4 de juny de 2011
Horari dissabtes 21 i 28 de maig de 10 a 14 i de 15 a 19 h dissabte 4 de juny de 10 a 14 h
Durada 20 hores - Lloc CLC

Reserveu-vos les dates!

Nous col·legiats de l’1 de febrer al 31 de març de 2011
Colomé Coll, Elisenda - Les Franqueses del Vallès
Garriga Ferriol, Enriqueta - Barcelona
Gómez Zaragoza, Carme - Sant Cugat del Vallès
Lopes Bamba, Rosa Maria - Cangas de Morrazo
Masana I Urgell, Irene - Juneda

Mayans Garcia, Anna - Barcelona
Pèriz Laguna, Xènia - Barcelona
Rubirola Juncà, Montserrat - Besalú
Sánchez Carmona, Núria - Martorell
Torrents Nieto, Sara - Barcelona

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

6es Jornades de Logopèdia i Odontologia
Fòrum Dental Del Mediterrani
El passat 8 d’abril es van celebrar les 6es Jornades
de Logopèdia i Odontologia, al Palau de Congressos
de Montjuïc, amb molta assistència de logopedes i
també d’alguns odontòlegs que van participar en el
Fòrum Dental del Mediterrani.
El programa d’aquest any se centrava, sobretot, en
les ponències de diferents logopedes especialitzats
en Disfuncions Orofacials, que van explicar aspectes
de l’avaluació i de l’abordament d’aquestes patologies en diferents àmbits d’actuació.
Cal destacar la interessant aportació dels companys
que van presentar pòsters!...Tots ells de gran nivell, la
qual cosa va “complicar” la feina del Comitè Científic

per triar el millor. Degut a això es va decidir repartir el
1r premi entre dos treballs: “La Teràpia Miofuncional
en nens amb pluridiscapacitat”, de Carme Forgas; i
“Visió Interdisciplinar de les indicacions de cirurgia
amigdalar”, d’Yvette Ventosa, A. Albertí, M. Guirao
i F. Larrosa.
A més a més, es va atorgar un accèsit al pòster
“Alteraciones Temporomandibulares.Trabajo interdisciplinar en un servicio de rehabilitación”, de Ana
Bistuer, C. López, M. Möller, R. Arroyo, E. Allué, C.
García i E. Pérez.
A la propera Revista trobareu tota la informació
sobre les Jornades.
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Normativa per a l’autorització de centres
Benvolguts col·legiats,
Tal com vam informar en el Full 57 en relació a les normes d’autorització d’obertura i funcionament de consultes sanitàries, segons indicacions de la Secretaria del Consell per a la Promoció de
l’Accessibilitat i Supressió de Barreres Arquitectòniques de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials
(Departament de Benestar Social i Família), el nivell d’accessibilitat exigible per a usos públics ve determinat per la taula 2.1 de l’Annex 2 “Normes d’accessibilitat a l’edificació” del Decret 135/95”.
Recordeu que el Consell va considerar que les consultes sanitàries eren equiparables a un comerç,
en el qual la transacció econòmica es fa a compte d’un servei en lloc de a compte d’un bé. Segons
l’Annex 2 del Codi d’accessibilitat, els comerços han de complir la normativa d’accessibilitat per a
superfícies iguals o superiors a 100m2. Per tant, les normes que s’han de tenir en compte per sol·licitar
l’autorització de funcionament d’una consulta sanitària són les següents:
a) Si la superfície construïda total del local és inferior a 100m2 no li és d’aplicació el Decret 135/95
de 24 de març.
b) Si la superfície construïda total del local és igual o superior a 100m2 i igual o inferior a 500m2, es
requereix itinerari practicable i disposar de cambra higiènica adaptada.
c) Si la superfície construïda total del local és superior a 500m2, es requereix itinerari adaptat i disposar
dels elements de l’edificació adaptats que s’indiquen a la taula 2.1.
De totes maneres, a data d’avui encara no s’ha posat en marxa el procediment de sol·licitud d’autorització d’obertura i funcionament per a les consultes sanitàries, procediment que s’està definint
-en el cas de les consultes logopèdiques- de manera conjunta entre el Departament de Salut de la
Generalitat de Catalunya i el Col·legi de Logopedes de Catalunya (CLC), a la Comissió Mixta.
Us mantindrem informats de les novetats.

Presentació sobre l’AVALUACIÓ de TEL
Com sabeu, aquest semestre ha començat la roda de presentació dels Protocols d’Avaluació per patologies
logopèdiques. El 29 de gener havíem assistit al CLC a la presentació del Protocol d’Avaluació de Disfuncions
Orofacials, que a més a més es va presentar a les 6es Jornades de Logopèdia i Odontologia el 8 d’abril.
I continuant amb la roda de presentació dels diferents protocols als col·legiats, el dissabte 9 d’abril vam
comptar amb M. Teresa Herrero, M. Isabel Navarro, M. Victòria Solà i la Cristina Tomàs, que ens van
presentar la seva feina sobre l’avaluació de TEL.
Degut a la increïble i nombrosa resposta dels col·legiats, la sala de la nostra seu va quedar petita... Érem
142 persones a la presentació! I per això, es va fer a la seu del Col·legi Oficial d’Agents Comercials de
Barcelona, a qui agraïm moltíssim la seva col·laboració!
Les autores van insistir en el fet que han elaborat una guia d’avaluació i no un protocol i van fonamentar
les raons i objectius d’aquesta guia. Va ser una presentació molt interessant i va generar aportacions diverses dels logopedes assistents.
Agraïm una altra vegada a la Teresa, la Isabel, la Cristina i la Victòria la seva feina i dedicació... Segurament
això redundarà en un gran benefici per a tot el nostre col·lectiu!
Properament us informarem sobre l’edició dels diferents Protocols i com fer-ho per disposar-ne.

S’ha obert des del 8 de febrer la preinscripció a
Blanquerna-URL per al curs 2011-2012
Blanquerna ofereix per al curs 2011-2012:

•Graus •Màsters Universitaris •Programes de Doctorat
•Postgraus i màsters de títol propi •Cursos de Formació Continuada
Podeu trobar la informació a:

http://www.blanquerna.url.edu/web/interior.aspx?alias=fb.informacio-acces.sessionsinformatives&idf=1&id=2019
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La Federación AICE celebra por tercer año
el Día Internacional del Implante Coclear

BOVI7
Precios especiales para el Colegio
de Logopedas de Catalunya
Ducar Nature, pone a disposición del colegiado
los dispositivos Bovi7 a fin de poder probar
su funcionalidad con algún paciente o a nivel
personal a un precio especial para el colegiado.
Todos los logopedas que estén interesados en
recibir un Bovi7 e información sobre su uso
y características pueden ponerse en contacto
directamente enviando un mail:
E-mail: info@ducarnature.com
Referencia: Colegio de Logopedas de Catalunya
Tel. 93 5906582
Bovi7 no sustituye al profesional sino
que se convierte en una herramienta
imprescindible y de apoyo en su trabajo.
Beneficios: Relajante físico y mental, oxigenación

celular, mayor concentración, revitalizante,
Sedante Natural y muchos más.

Informació externa
Curs de voice craft per a logopedes nivell 2
30 d’abril i 1 de maig de 2011
A càrrec de: Helen Rowson, presentadora i examinadora
oficial d’Estill Voice Training System i Màster en
Patologia de la Veu per la Universitat de Londres.
Informació: txellen@hotmail.com

IV Jornada de Humanización de
Hospitales para Niños
Los padres, ¿acompañantes o protagonistas?

Para conmemorar esta fecha, se han hecho diferentes actos:
• En Madrid, se realizó una charla informativa sobre la accesibilidad a la Comunicación en espacios públicos en la sede de la
Sociedad Española de Otorrinolaringología.
• En Castilla la Mancha, hubo un encuentro en la Biblioteca
Municipal “Luis Rius” de Tarancón (Cuenca).
• En Aragón, se visitó el Acuario Fluvial (en el recinto Expo) de Zaragoza
• En Asturias, los I.C. se reunieron en el Balneario Talasoponiente
de Gijón y seguidamente se hizo una típica espicha.
• En Valencia, se visitó la Fira del Ninot para ver, entre otros, al
ninot implantado de la falla Joaquín Costa Burriana. A continuación
hubo paella y para acabar un taller logopédico.
• En Catalunya, el domingo 27 de febrero se visitó la Exposición
“Inaudito” en el Museo de la Ciencia y la Técnica de Catalunya
(MNACTEC) de Terrassa.

CONGRESO SEDIBAC de Terapia Floral
Dates: 28 i 29 de maig 2011 – Barcelona
Preu especial pels logopedes per assistir el dissabte
28 i rebran un CD amb les ponències
Informació: tonemalogo@gmail.com
www.sedibac.org

57ª Reunión de la Sociedad Española
de Ortodoncia

1 al 4 Junio 2011, Palau de Congressos de Barcelona
Web: http://congresobarcelona.sedo.es

Curs TDAH i trastorns comòrbids
Data: 2a edició - del 17 del 9 al 3 del 12
Organitza: Formació TDAH Vallès 2011
Informació: formacio@tdahvalles.org
www.tdahvalles.org
10% desconte per als col·legiats

disseny santi duran

Data: 13 de maig de 2011
Lloc: Hospital Sant Joan de Déu
(Auditori Edifici Docent) Barcelona
Informació: info@esponsor.org

Barcelona, 25 de febrero de 2011. La Federación de Asociaciones
de Implantados Cocleares de España (Federación AICE) celebró,
por tercer año consecutivo, el Día Internacional del Implante Coclear. El Implante Coclear (I.C.) es una ayuda técnica para paliar
las sorderas profundas neurosensoriales bilaterales. Actualmente,
en España hay alrededor de 8.500 implantados, 60% niños y 40%
adultos. El primer I.C. se realizó el 25 de febrero de 1957 en
Francia. Corrió a cargo de los doctores Djourno y Eyres.
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