Full informatiu
del Col·legi

6

núm. 62
febrer de 2012

de Març
DIA EUROPEU DE LA LOGOPÈDIA

Celebrem junts el Dia Europeu de la Logopèdia!
El Col·legi de Logopedes de Catalunya, dins dels
actes organitzats en motiu de la celebració del Dia
Europeu de la Logopèdia (6 de març), us convida al
Teatre-Fòrum amb la presentació de la comèdia:

El metge
a Garrotades
divendres 16 de març de 2012
Hora19:00h (es recomana arribar 15’ abans)
Lloc Sala del Centre Cívic Fort Pienc
C/ Ribes, 14 , Eixample, Barcelona 08013
Preu Gratuït. Pots venir amb les persones que vulguis, però és
imprescindible que t’apuntis trucant al CLC (93 487 83 93) o bé
per correu electrònic a: info@clc.cat, abans del 13/03 perquè
l’aforament de la sala és limitat.
Sinopsi El metge a garrotades s’inicia amb la història de la
dona d’un llenyataire que, maltractada, decideix venjar-se.
Per dur a terme aquest càstig farà creure a un senyor burgès i
al seu criat que en Sebastià, el seu marit, és un gran metge i
només es comportarà com a tal a cops de bastó. Aquest
malentès i l’engany que duu a terme la Lucinda, filla del
senyor burgès, fent-se passar per muda, són la base d’aquesta
comèdia en 3 actes.

PROGRAMA
19.00 Obertura de l’acte a càrrec de la Degana
del CLC, Sra. Anna Civit.
19.15 Representació de la obra teatral.
20.00 Sorteig de dos cursos de Formació Continuada del CLC,
entre els col·legiats assistents, refrigeri, cava i cloenda.
T’HI ESPEREM!

www.clc.cat
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Què és el Dia Europeu de la Logopèdia?
El 2004 la CPLOL va crear el Dia Europeu de la Logopèdia amb la finalitat d’augmentar la
consciència de la professió de logopeda a tot Europa. Aquesta determinació es va considerar
essencial per desenvolupar la consciència pública sobre els trastorns de la comunicació, el seu
efecte sobre la salut humana, els drets dels pacients i les possibles solucions. El missatge del
Dia Europeu és que la prevenció dels trastorns de la comunicació es pot veure beneficiada amb
l’intercanvi de coneixements i l’experiència dels professionals logopedes de tot Europa. Amb
aquesta idea, cada any la CPLOL proposa un tema i un lema comuns.
El lema del Dia de la UE 2012:

“La comunicació és més que fluidesa”
Quins són els objectius del Dia Europeu de la Logopèdia?

La paraula clau és “informació”. Informació sobre el llenguatge i els trastorns de la comunicació, sobre
el treball dels logopedes, sobre la CPLOL i les organitzacions locals. Informació tant per augmentar la
demanda de les persones usuàries com la sensibilització de les autoritats de l’activitat logopèdica. La
informació als pacients inclou informació sobre els seus drets, quin tipus d’ajut poden obtenir i on s’han
de dirigir. També n’és un objectiu augmentar les activitats de la professió i fomentar la participació de tots
els països d’Europa.

Qui són els destinataris?

Pacients i persones usuàries: se’ls ofereix informació sobre la parla, el llenguatge, l’audició, la veu i els

trastorns de la comunicació i les possibilitats de tractament.
Professionals de la medicina, l’ensenyament i altres: les activitats del Dia Europeu promouen l’intercanvi entre professionals.
Polítics, comunitats i autoritats locals: el Dia Europeu dirigeix l’atenció sobre el grup, sovint oblidat,
de persones amb problemes de comunicació, que no poden expressar les seves necessitats de la mateixa
manera que les altres.
Periodistes i reporters: les activitats del dia de la UE ofereixen una àmplia gamma d’informació sobre
els trastorns de la comunicació i les possibilitats de tractament.
Logopedes: el Dia Europeu és una oportunitat perquè els professionals de la logopèdia mostrin al públic
la seva contribució a la salut i a l’educació.
Públic en general: els trastorns de la comunicació poden afectar qualsevol persona i tenen un impacte
directe sobre els membres de la família. Així doncs, és molt important oferir informació a la persona usuària
sobre la parla, el llenguatge, la veu, l’audició, i els seus trastorns i com prevenir-los, detectar-los a temps,
diagnosticar-los i tractar-los.

Quins tipus d’activitats podem organitzar a les nostres consultes o centres de logopèdia?

• Instal·lar una línia telefònica, perquè les persones usuàries puguin trucar i fer preguntes.
• Fer projeccions realitzades per logopedes o estudiants de logopèdia a les escoles, escoles bressol, hospitals i consultes privades.
• Distribuir fullets i cartells a les escoles, escoles bressol, hospitals i altres serveis.
• Publicar articles en revistes i diaris, entrevistes a la ràdio i a la televisió. El pacient o els pares són els
indicats per descriure les seves experiències i comentar quin tipus de servei han rebut, el grau de satisfacció, etc.
• Fer enquestes a persones al carrer: indagar si saben què és la logopèdia, per a què serveix i altres qüestions relacionades.
• Organitzar jornades, simposis i taules rodones sobre algun tema logopèdic específic, per a professionals
i/o persones usuàries.
• Convocar una jornada de portes obertes en els serveis logopèdics de les institucions públiques.

Quins són els avantatges de celebrar el dia de la UE?

Celebrar el dia de la UE augmenta la consciència pública sobre una àmplia gamma de trastorns de la
comunicació i sobre el paper del professional de la logopèdia, així com també al voltant dels mètodes,
avaluacions i processos terapèutics. És, alhora, una oportunitat per promoure la tasca de les associacions
de logopèdia, no tan sols dins de cada país sinó també en l’àmbit europeu.
Celebrar el Dia Europeu de la Logopèdia ens permet demostrar que els logopedes i les logopedes
europeus tenim un objectiu comú i que treballem junts per aconseguir la promoció de la salut i el
benestar dels nens i nenes, els adolescents i els adults amb trastorns de la comunicació a tot Europa.
Per a més informació: www.cplol.eu/eng
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6 de març,
Dia Internacional de
la Logopèdia
Per què es va escollir aquest dia?
El 1864, el Congrés dels Estats Units va fundar la Universitat Gallaudet per a joves sords. Els estatuts els
va signar el president Abraham Lincoln. És l’única universitat del món on totes les carreres i serveis estan
específicament dissenyats per a estudiants sords o amb dificultats d’audició. El director sempre havia estat
una persona que hi sentia.
El 6 de març de 1988, els estudiants d’aquesta universitat van començar una protesta després que la
Junta de Síndics continués nomenant una persona que també hi sentia com a setè director. Amb el suport
d’alguns membres del personal i professors, van aconseguir tancar el campus. Els manifestants van aixecar
barricades amb portes, van cremar algunes efígies i van concedir entrevistes a la premsa en què exigien
quatre concessions específiques a la Junta de la Universitat.
La protesta va acabar el 13 de març amb el nomenament del senyor Jordan, una persona sorda, com a
president de la universitat. Irving King Jordan va néixer el 16 de juny del 1943 a Glen Riddle, Pennsilvània.
La comunitat de sords va dir que es va saber guanyar molt de respecte i influència.
Més tard, el 2004, es va establir el mateix dia com a Dia Europeu de la Logopèdia en el Comitè Permanent
de Liaison des Orthophonistes-Logopèdes (CPLOL), la finalitat del qual és impulsar i donar a conèixer la
importància de la prevenció i el tractament dels problemes del llenguatge, la parla i la comunicació per a
tota la Unió Europea.
Des de llavors, les universitats, institucions i entitats relacionades amb la logopèdia organitzen activitats
per contribuir a augmentar la consciència de la nostra professió.
Catherine Perelló Scherdel, Col. 08-0051

Vocalia de Tarragona
El passat 4 de febrer ens vam reunir els col·legiats de la província de Tarragona per fer
la presentació d’un cas clínic per part de la logopeda Mercè Nogales. La Mercè ens va
explicar la seva experiència com a logopeda a l’escola d’educació especial St. Rafel de
la Diputació de Tarragona.
Ens va presentar un cas clínic: alumna de 3 anys d’edat amb síndrome polimalformatiu
no especificat. Holoprosencefàlia lobar. Cardiopatia congènita (estenosi valvular). Llavi
leporí amb fissura palatina; explicant-nos la història clínica, els objectius i pla de treball
dut a terme amb el cas.
Si esteu interessats en presentar un cas clínic poseu-vos en contacte amb la vocalia
de Tarragona mitjançant el correu del CLC info@clc.cat

Propera activitat de la Vocalia de Tarragona a càrrec de Núria Mensa:
TALLER D’ESTIMULACIÓ OROFACIAL, CONTES, JOCS I CANÇONS EN UNA AULA
D’EDUCACIÓ INFANTIL ADAPTADA A L’ESCOLA D’EDUCACIÓ ESPECIAL
Data: 14 d’abril de 2012 a les 10.30 h al Centre Cívic St. Pere i St. Pau de Tarragona.
Per assistir confirmeu l’assistència a info@clc.cat

2012
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Agenda de Formació Continuada del clc
març

Educació i rehabilitació de la veu en la parla i en el cant
A càrrec de Eduardo Ríos i Jesús Arcas
Dates divendres 16 de març de 10 a 14 i de 15 a 19 h i dissabte 17 de març de 10 a 14 h.
Durada 12 hores
Atenció! El curs “EDUCACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA VEU EN LA PARLA I EN EL CANT”
canvia el seu horari a causa de l’acte que tindrà lloc el dia 16 de març a les 19 h amb
motiu de la celebració del Dia Europeu de la Logopèdia.
L’horari queda establert així: 	Divendres 16-03, de 10 a 14 i de 15 a 18 h
	Dissabte 17-03, de 9.30 a 14.30 h

Disfuncions orofacials 2n nivell (6a ed) (curs interdisciplinari)
a càrrec de Diana Grandi, Yvette Ventosa i ponents invitats.
Dates dissabtes 24 i 31de març, 14 i 28 d’abril i 05de maig, de 10 a 14 i de 15 a 19 h
Durada 40 hores repartides en 2 mòduls de 20 hores cadascun.

abril
Un modelo de trabajo logopédico para el alumnado con TEL en edades tempranas
A càrrec de Víctor Acosta
Dates divendres 20 d’abril de 15 a 19 h i dissabte 21 d’abril de 10 a 14 h.
Durada 8 hores
Reserveu-vos les dates!

El passat 16 de desembre va tenir lloc la I Jornada de Rehabilitació dels
professionals en centres d’Atenció Primària de l’ICS.”De l’evidència a la
pràctica en Rehabilitació a Primària”.
peda) del CAP Drassanes que van exposar un protocol
de tractament interdisciplinari (metge rehabilitador,
fisioterapeuta i logopeda) d’aquesta patologia.
Aquesta Jornada es va celebrar amb motiu del 25é
aniversari del Servei de Rehabilitació del CAP de Sant
Andreu de Barcelona.
Es va dividir en 4 taules centrades en els següents
aspectes: Rehabilitació en patologia degenerativa,
Rehabilitació en patologia de parts toves, Ampliació
de la cartera de Serveis, Present i futur centres de
Rehabilitació a primària, més l’espai destinat a les
Comunicacions lliures.
La Logopèdia va estar representada amb dues ponències. La primera “Rehabilitació de l’Articulació
Témporo Mandibular” va ser presentada per la Sra.
Eva Allué (fisioterapeuta) i la Sra. Anna Bistuer (logo-

La segona, titulada “La logopèdia en Atenció Primària” va ser presentada també per la logopeda
Anna Bistuer, que va explicar el tipus de patologies
que es tracten, com es fa la coordinació amb altres
professionals sanitaris, etc, i la Metge Rehabilitadora
Mercedes Möller, que va defensar la figura del logopeda en aquests serveis.
Pel que fa a les comunicacions lliures, va haver-hi
representació de la logopèdia amb dos estudis: Exploració i avaluació de la disfàgia orofaríngia (dof)
en pacients ancians institucionalitzats. A.Bistuer, C.
López, M. Möller, E. Vallès, i Perfil clínico/logopedia
en pacientes afectos de trastornos de la articulacion
temporomandibular: M.Möller, A.Bistuer, C.López,
R.Arroyo RHB Drassanes.
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La normativa vigent prohibeix al CLC
facilitar barems orientatius d’honoraris a les
persones col·legiades
Un dels canvis que ha comportat la transposició i, per tant, la plena aplicació de la Directiva 2006/123/
CE, del Parlament i del Consell, de 12 de desembre, relativa als serveis en el mercat interior, ha estat la
prohibició a tots els col·legis professionals de facilitar a les persones col·legiades els honoraris professionals
dels diferents serveis que presten, activitat que fins ara s’havia fet.
En efecte, tant la Llei estatal 2/1974, de 13 de febrer, de col·legis professionals, en el seu article 5.ñ), com
la Llei catalana 7/2006, de 31 de maig, d’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals, en
el seu article 40.e) atribuïen als col·legis professionals la funció d’establir barems d’honoraris de caràcter
merament informatiu en benefici dels professionals així com també dels usuaris dels serveis prestats pels
professionals de la logopèdia. És per aquest motiu que el CLC tenia publicat a la pàgina web el barem
d’honoraris orientatiu, i quan les persones col·legiades trucaven al Col·legi, sempre se’ls informava sobre
aquesta qüestió.
Tanmateix, amb l’aplicació de la Directiva, aquesta pràctica d’establir barems orientatius és contrària a la
lliure competència entre professionals. Per això la Llei de col·legis estatal 2/1974 suprimeix aquesta funció
dels col·legis i incorpora un nou article 14 que prohibeix expressament establir barems orientatius, i per
tant prohibeix als col·legis professionals facilitar qualsevol altra orientació, recomanació, directriu, norma
o regla sobre honoraris professionals.
Consegüentment, el CLC no pot facilitar a les persones col·legiades cap tipus d’informació sobre els barems
d’honoraris orientatius, i és per això que ja fa temps no estan publicats a la pàgina web. Quan les persones
col·legiades truquen al Col·legi, se’ls informa que no se’ls pot facilitar la informació per aplicació estricta
de la Directiva comunitària i de la legislació catalana i estatal que la transposa.
En aquest sentit, us hem d’informar que si el CLC facilités aquests barems orientatius, estaria contravenint
la normativa en matèria de competència i, per tant, estaria incorrent en una infracció que podria finalitzar
amb la imposició d’una sanció econòmica per part de la Comissió Nacional de la Competència (estatal) i
de l’Autoritat Catalana de la Competència (autonòmica).
D’altra banda, la Llei catalana 7/2006 també prohibeix als col·legis facilitar els barems orientatius a les
persones col·legiades, tot i que contràriament al que estableix la legislació espanyola, la llei catalana sí
que permet facilitar informació sobre honoraris, però només a les persones usuàries i consumidores dels
serveis professionals. Com a conseqüència, en benefici únicament i exclusivament d’aquestes persones
consumidores i usuàries, des del CLC s’està treballant en l’elaboració d’un estudi de mercat que en breu
publicarem a la pàgina web, el qual els permetrà comparar els preus dels serveis garantint-los en tot moment la lliure competència.
Francesc Vila, Servei jurídic del CLC

Nous col·legiats de l’1 de desembre al 29 de febrer de 2012
Alsina Jiménez, Rosó - Vilassar de Dalt
Arcas Rau, Jesús - Barcelona
Benaiges González, Carme - Basuari
Caralt Fort, Anna - Badalona
Casals Ester, Núria - Gironella
Castillo Rodriguez, Judith - Barcelona
Centelles Íñigo, Anna - El Prat de Ll
Comí Espàrrech, Gemma - Barcelona
Domingo Rodríguez, Sònia Terrassa
Duran González, Lídia - Parlavà
Font Pons, Sara - Sant Joan de
Gil Cornet, Carmen - Logroño

Gràcia Chinchilla, Elisabeth - Barcelona
Hidalgo Romero, Nuria - Terrassa
Higuera Gil, Raquel - Sta. Coloma de
Lezana Martínez, Marta - Barcelona
López Martín, Iris - Barcelona
Manchón Armans, Yael - Barcelona
Mas Marimon, M. Dolors - Barcelona
Mercado Sánchez, Emilio - Reus
Munné Bartoll, Gisela - Sant Cugat del
Novoa González, M. Belén - Barcelona
Palou Malian, Anna - Centelles
Rodríguez Díaz, JEssica - Os de Civís

Sanromà Pujol, Elisabet - Barcelona
Simón Morientes, María Luz Barcelona
Vernet Garcia, M.De La Roca - Montbrió del Camp
Vilches Gimenez, Maria Blasa - Cistella

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
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El TSJC estima parcialment les pretensions del Col·legi
relatives al concurs del SCS de 2006, que regia la
contractació de la prestació de serveis de logopèdia
addicionals a l’activitat contractada a la XHUP
Amb data 4 d’abril de 2006, el CLC va interposar recurs contenciós administratiu contra el plec de clàusules administratives particulars que havia de regir la contractació de la prestació de serveis de rehabilitació
ambulatòria, rehabilitació domiciliària i logopèdia addicionals a l’activitat contractada a la XHUP, en l’àmbit
geogràfic de tot Catalunya.
Concretament, el CLC va al·legar que el plec no reconeixia degudament la professió de logopeda ni les
seves atribucions professionals com a professió sanitària, ometia l’imperatiu legal d’exigir als participants
en el concurs que els professionals logopedes estiguessin col·legiats i, a més a més, vulnerava la normativa
aplicable en matèria de contractació pública. En efecte, varem demostrar que el plec menystenia el criteri
d’igualtat que ha de regir en un concurs en benefici del criteri econòmic que representava més del 50%
dels punts, i que les tarifes o els preus màxims previstos pel plec eren excessivament inferiors als preus o
tarifes de mercat (entre dues i tres vegades inferiors).
Tanmateix, amb data 5 de març de 2009 el Jutjat Contenciós Administratiu número 13 de Barcelona va
dictar sentència per la qual desestimava íntegrament les pretensions del CLC. És per aquest motiu que el 6
d’abril de 2009 el CLC va interposar recurs d’apel·lació davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
(TSJC), que ha estat resolt mitjançant la sentència d’1 de febrer de 2012, la qual estima parcialment les
pretensions del Col·legi.
En primer lloc, la sentència del TSJC anul·la l’apartat 1 del plec d’especificacions tècniques que establia que
els serveis de logopèdia comprendran l’aplicació de tècniques pròpies de l’especialitat de medicina física i
rehabilitació perquè reconeix que les atribucions professionals dels logopedes són pròpies i diferenciades
de les atribucions dels metges especialistes en medicina física i rehabilitació.
Efectivament, en el fonament de dret tercer de la sentència el Tribunal afirma que “los conocimientos
específicos [del metge especialista en medicina física i rehabilitació] lo habilitan para hacerse cargo de
los aspectos generales de estas patologías [patologies del llenguatge (oral, escrit i gestual) manifestades
a través de trastorns en la veu, la parla, la comunicació i les funcions orofacials], pero no suplen los
conocimientos y técnicas de una diplomatura universitaria (tres años) en logopedia”; i, per tant,
conclou que els logopedes són els professionals competents per raó de la seva titulació per a la
prestació de les cures terapèutiques necessàries dins del procés assistencial.

En segon lloc, la sentència deixa clar que “podría haber sido más correcto exigir expresamente la colegiación” en el plec, tot i que reconeix expressament en relació amb l’exigència de col·legiació que “esa omisión
no significa que desaparezca esta exigencia”, ja que ve fixada per la normativa vigent aplicable en aquell
moment relativa a col·legis professionals. Per tant, la sentència reconeix que l’Administració ha d’exigir,
encara que no consti de forma expressa en el plec, que els professionals logopedes que participin
en el concurs estiguin col·legiats en algun dels col·legis professionals de logopedes de l’Estat.

En darrer lloc, la sentència no valora la prova practicada en relació amb el tema dels preus i desestima
la pretensió del CLC sobre aquest particular amb l’argument que si les tarifes van ser acceptades per les
empreses que van participar en el concurs, s’entén que eren ajustades al mercat, i, per tant, no es poden
anul·lar, com pretenia el CLC.
Contra aquesta sentència no es pot interposar recurs ordinari i, per tant, ja podem fer valer els pronunciaments favorables davant les administracions en tot allò que sigui convenient.

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.
Els nostres companys Mònica Egea, Graciela Oliva, Andreu Sauca i
Josep M. Vila ens presentaran el seu treball:

Protocol d’avaluació logopèdica de la veu

Sabadell
Professional

7 - Full informatiu del CLC - n.62 - febrer 2012

» sabadellprofessional.com

A Sabadell Professional volem treballar en PRO de vostè. Per això mantenim un acord de
col·laboració amb el Col·legi de Logopedes de Catalunya per oferir-li uns avantatges exclusius en la
contractació de productes financers.
Aquest només és un exemple, però hi ha molt més.
Truqui’ns al 902 383 666, organitzem una reunió i comencem a treballar.

Compte

Expansió PRO.

T’abonem el 10% de la teva
quota de col·legiat*.
---------------------------------------------------------------------------------------------------Més de

0
comissions
d’administraciói
manteniment.

+

3%
de devolució dels teus rebuts
domèstics principals, fins a un
màxim de 20 euros al mes.

+

Gratis
la targeta de crèdit i de dèbit.

+

1.300
oficines al teu servei.

---------------------------------------------------------------------------------------------------*Fins a un màxim de 100 euros l’any.

El banc de les millors empreses. I el teu.

A Banc Sabadell apostem per la col·laboració amb el Col·legi de Logopedes de Catalunya, amb la finalitat de satisfer
les seves necessitats financeres en condicions preferents. Aquesta col·laboració amb el col·legi es va iniciar el 1999 i
també inclou el desenvolupament conjunt de projectes formatius i iniciatives de divulgació i promoció d’activitats.
Disposem d’una oferta destinada a cobrir les seves necessitats, tant de l’economia professional com de la particular i
familiar. Destaquem de l’oferta el Compte Expansió PRO, que li abona directament el 10% de la quota de col·legiat, un
avantatge que s’afegeix a la devolució del 3% dels principals rebuts domèstics fins a un màxim de 20 euros mensuals,
i, evidentment, exempt de comissions d’administració i manteniment; la Pòlissa de Crèdit Professional, sense comissions d’estudi, no-disposició o cancel·lació anticipada, crèdit amb el qual només es paguen interessos quan s’utilitza;
el Préstec Inici, destinat al finançament del 100% de la inversió per poder iniciar l’activitat professional en condicions
exclusives, i el Crèdit Curs-Crèdit Estudis/Màster per a la formació del mateix professional o dels seus fills.
Si vol ampliar aquesta informació, adreci’s a qualsevol oficina de SabadellAtlántico, truqui al 902 383 666 o bé entri a
http://www.sabadellprofessional.com
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Informació externa
Curs: Creació de Personatges amb la
VEU, 4ª Promoció
BLOC I: 23 i 24 de Març
BLOC II: a confirmar
Organitza: Art & Salut de la Veu
Descompte pels col·legiats
Informació: artasalutdelaveu@gmail.com

Cursos d’actualització professional

• “Abordatge logopèdic del pacient
amb alteracions orofacials mitjançant la
presentació de casos clínics”
(nivell 1) Febrer – març 2012
•“Abordatge logopèdic del pacient amb
alteracions orofacials mitjançant la
presentació de casos clínics”
(nivell 2) Març – abril 2012
Organitza: Facultat de Psicologia, Ciències de
l’Educació i de l’Esport, Blanquerna.
Col·legiats 10% de descompte.
Tel. 93 253 30 11
www.blanquerna.url.edu

31 de marzo 2012
Organitza: ALE, Asociación de Logopedas de España
Descompte pels col·legiats
Informació: www.ale-logopedas.org/wp-content/uploads/innovacion-terapeutica.html

Curs: TDAH i trastorns comòrbids

Dates: Març-juny 2012
Organitza: Associació d’afectats pel trastorn per dèficit
d’atenció amb/sense hiperactivitat (tdah vallès)
Col·legiats 10% de descompte.
Informació: http://www.tdahvalles.org/formacio

2º curso trastornos respiratorios del
sueño en niños
12 y 13 de abril de 2012, Sant Cugat del Vallès
www.trastornosrespiratorios.es

Xii curso-simposio sobre implantes
cocleares

Xi jornada Anual
10º aniversario tdah vallès

Curs: Mètode de l’accent per a la
rehabilitació de la veu i la parla

3rs jornades Sobre l’estrès en els
professionals del món educatiu.
La formació per a la prevenció de
l’estrès i l’ansietat

Del 7 al 10 de marzo 2012. Clínica Universidad de
Navarra, Departamento de Otorrinolaringología
Información: implantescocleares@viajeseci.es

A càrrec de: Montserrat Bonet i Núria Bonet
Dies: 16 i 17 de marc 2012
Descompte pels col·legiats
Informació: info@foniatriabonet.cat

Jornada
Logopèdia: El pacient té la paraula

24 de març, de 10 a 14 h
Lloc: Fundació Universitària del Bages (Manresa)
Informació: www.fub.edu És gratuït. Places limitades

Sumant esforços en l’abordatge de
l’autisme, 19ena jornada cdiap del
maresme

Data: 26 de març 2012 a l’Auditori del Tecnocampus
de Mataró. Inscripcions: www.fundmaresme.com/cdiap

Curs: Terapia de movimiento rítmico e
integración de reflejos primitivos, 3º nivel.
24 i 25 de març 2012 Lloc: Girona
Informació: taidagomezgimenez@gmail.com

disseny santi duran

I Jornadas de Innovación Terapéutica
Aplicada a daño cerebral y a los
trastornos del neurodesarrollo y de la
conducta

TDAH, COMORBILIDAD... Adulto feliz?
Viernes 20 y Sábado 21 de abril 2012
Información: www.tdahvalles.org/contacte/jornadas

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

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

2nd congress european society for
swallowing disordres
Uniting europe against dysphagia
25-27 October, 2012
Barcelona, world trade centre
Information: www.Essd2012.Org
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