
A càrrec de: Rosa Tardiu i Cortada - Logopeda, llicenciada en Pedagogia, Mestra en Educació 
Infantil i Postgrau de Patologia del Llenguatge per l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

 Dies i horaris
 
Dia dissabte 19 de novembre de 2016 Horari de 9 a 14 h Durada 5 hores Idioma: Català

 Lloc

La seu del CLC

 Matrícula

• 55 € col·legiats exercents i estudiants de logopèdia
• 75 € col·legiats no exercents, membres Intercol·legial i membres CGCL 
• 95 € no col·legiats

 Objectius 

Coneixement de les principals dificultats en els diferents aspectes del llenguatge en el Trastorn de 
l’Espectre Autista i determinació de les estratègies d’intervenció dins l’àmbit de la Comunicació 
Augmentativa en els dos grans eixos de l’habilitació de l’entorn i de l’habilitació de la interacció.

 Metodologia

Presentació teòrico-pràctica del contingut amb la possibilitat de comentar algun cas.
 
 Programa

• Comunicació i llenguatge.
• Pilars del desenvolupament del llenguatge.
• Dificultats en la comunicació i el llenguatge en el TEA vinculades o no al funcionament del TEA.
• Perfils comunicatius – lingüístics en el TEA.
• Intervenció basada en la comunicació augmentativa.
• Eixos d’intervenció: habilitació de l’entorn i de la interacció.
• Habilitació de l’entorn: habilitació d’espais, materials, ús d’ajudes tècniques i ús dels SAAC
• Habilitació de l’entorn: ús dels diferents dispositius lingüístics (SAAC): perquè, quan i com.
• Habilitació de la interacció: estratègies d’intervenció en els diferents aspectes afectats del 

llenguatge en un TEA: interès per la interacció, ús funcional del llenguatge, comprensió, creació 
d’un món de significats, ús de recursos expressius.

• Habilitació de la interacció: ús de suports: quins, quan i com.
• Orientacions per a la pràctica educativa: criteris per a la confecció d’un quadern per a la 

comunicació, treball interdisciplinar de tota la comunitat educativa...
• Presentació de material.
• Presentació i/o discussió d’algun cas pràctic.

---------------------------------------------------------------------------------
Material que cal que aportin els assistents: Portar possibles casos per consensuar la priorització d’objectius en 

el treball i quines són les estratègies d’intervenció més adequades
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SEMINARI
INTERVENCIÓ EN LA COMUNICACIÓ I EL LLENGUATGE EN EL TEA. Nivell I

Organitza:

FORMACIÓ CONTINUADA DEL CLC

En tramitació el reconeixement d’interès sanitari per

L’INSTITUT D’ESTUDIS DE LA SALUT de la Generalitat de Catalunya.

Matrícula

• 55 € col·legiats exercents i estudiants de logopèdia 
75 € col·legiats no exercents, membres Intercol·legial i membres CGCL • 95 € no col·legiats

Perquè la inscripció quedi formalitzada és necessari que estigui en poder del Col·legi de Logopedes de Catalunya, tant 
el justificant de pagament com el full d’inscripció degudament complimentats.

Atenció! Ja que el nombre de places és limitat, cal trucar al CLC abans de fer l’ingrés.

Per obtenir el certificat del curs s’ha de comptar amb el 80% d’assistència.
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FITXA D’INSCRIPCIÓ
NOM I COGNOMS  ................................................................................................ NÚM. COL.  ..........................
DNI  .....................................................  PROFESSIÓ   ...................................................................................
DOMICILI  ...................................................................................................................................................................
CODI POSTAL  ...........................  POBLACIÓ  ..............................................  PROVÍNCIA ................................
TELÈFON  .........................................  FAX  ............................................. E-MAIL  .................................................

Desitjo matricular-me en el SEMINARI (ref. 132)
INTERVENCIÓ EN LA COMUNICACIÓ I EL LLENGUATGE EN EL TEA. Nivell I (novembre de 2016)

 Efectuo ingrés (adjuntar fotocòpia) a cte. cnt. Banc de Sabadell ES 64 0081 0167 49 0001146223
 Efectiu

Signatura
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