
 Dies i horaris
 
Dia 1 d’abril de 2017 Horari de 10 a 14 h Durada 4 hores Idioma: Català i castellà

 Lloc

La seu del CLC

 Matrícula

• 45 € col·legiats exercents i estudiants de logopèdia.
• 65 € col·legiats no exercents, membres Intercol·legial i membres CGCL.
• 85 € no col·legiats.

 Objectius 

• Conèixer aplicacions, programari i webs pel tractament i rehabilitació de persones amb afàsia.
• Incorporar estratègies d’implementació de les diferents eines de suport TIC a la pràctica de 

professional dins l’àmbit de la logopèdia (tractament, rehabilitació...).
• Avaluar i aplicar recursos tecnològics atenent a les necessitats de la persona amb Afàsia.

 Metodologia

• 1 hora i 30 min: Presentació teòrica amb suport audiovisual del contingut.
• 2h i 30: Estudi de casos: A partir d’un cas concret elaborar un comunicador que doti d’autonomia 

a la persona amb afàsia.

 Programa

• Aplicacions mòbils per a persones amb afàsia.
• Programari de suport a la comprensió i expressió per a persones amb afàsia. (*en aquesta 

edició s’ha incorporat nou programari).
• Material online de suport a la rehabilitació de persones amb Afàsia.
• Recursos tangibles: llibreta de comunicació, Anybook, Photho Album, rellotge pictogràfic (*en 

aquesta edició es presenta nou material tangible).

---------------------------------------------------------------------------------
Material que cal que aportin els assistents: 

• Ordinador portàtil (Sistema Operatiu Windows). • Tauleta (iOs o Android).

*Es mostraran eines que es poden utilitzar en ordinador i altres en tauletes. Es realitzaran exercicis pràctics tant en tauleta 

com en ordinador.
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A càrrec de: Marta Giménez - Psicopedagoga, especialista en tecnologia, assistència i comunicació.
Anna Almirall - Logopeda especialitzada en Comunicació Augmentativa i noves tecnologies.

TAller 

La tecnologia aplicada a 
persones amb afàsia (2a edició)



TAller
lA TeCNOlOGIA APlICADA A PerSONeS AMB AFàSIA (2a edició)

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

• 45 € col·legiats exercents i estudiants de logopèdia 
65 € col·legiats no exercents, membres Intercol·legial i membres CGCL • 85 € 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.

En cas de no poder assistir, es retornarà el 80% del seu cost mitjançant presentació de justificant mèdic o de força major.
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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 TAller (ref. 140)
lA TeCNOlOGIA APlICADA A PerSONeS AMB AFàSIA (2a edició) (abril de 2017)

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

signatura
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