
CURS TEORICOPRÀCTIC 

La creació d’activitats per
a la intervenció en veu

 Dies i horaris
 
Dia 25 de novembre de 2017 
Horari de 10 a 14 h i de 16 a 18 h
Durada 6 hores Idioma: català

 Lloc

Acadèmia Mariana. C. Acadèmia 17, Lleida

 Matrícula

• 65 € col·legiats exercents i estudiants de logopèdia.
• 90 € col·legiats no exercents, membres Intercol·legial i 

membres CGCL.
• 120 € no col·legiats.

 Presentació

Aquest curs en format de taller vol ser un espai de transmissió i 
intercanvi d’informació teòrica i pràctica entre professionals per 
tal de millorar les competències en intervenció de la veu, ja que 
s’ha evidenciat que “en l’entrenament pràctic de les habilitats 
necessàries per portar a terme aquestes intervencions, es considera 
que l’aprenentatge a través del fer i el diàleg amb un supervisor 
són aspectes centrals (Iwarsson, 2014)”. Com a punt de partida 
es donaran unes bases teòriques breus entorn el tractament de 
la veu, a partir de les qual comprendre i desenvolupar el treball 
pràctic. La pràctica, que conformarà la major part de les hores, 
tindrà com a objectiu principal que al final de la jornada les 
persones participants tinguin eines per saber aplicar les activitats 
proposades i també per saber crear i desenvolupar-ne de noves 
segons les necessitats específiques de cada cas.

 Objectius 

• Revisar pautes bàsiques per organitzar tractaments logopèdics 
de veu.

• Adquirir eines per dur a terme activitats de rehabilitació vocal.
• Relacionar la rehabilitació vocal amb la patologia i el gest 

corporal-vocal del pacient.
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A càrrec de: Assumpció Linares  - Diplomada en logopèdia per la UAB, postgraduada en el tractament 
dels trastorns de la veu per l’URL i llicenciada en pedagogia de la música per l’ESMUC.

 Metodologia

Es durà a terme una petita presentació -en format magistral 
participatiu- de conceptes clau necessaris per a desenvolupar 
qualsevol tractament de rehabilitació vocal. A partir d’aquí es 
realitzarà un bloc pràctic d’anàlisi del gest corporal-vocal del 
assistents al curs per tal d’ajudar a relacionar la teoria amb la 
pràctica. Partint dels conceptes treballats i de les observacions 
realitzades es desenvoluparan propostes de tractament. La 
pràctica es centrarà en l’experimentació d’exercicis específics 
-de cos, respiració, veu parlada i cantada- per abordar diferents 
aspectes de la patologia vocal i de l’alteració del gest corporal-
vocal. Com a tancament del curs s’estudiaran alguns casos 
reals -aportats per la formadora i/o pels propis assistents- per 
potenciar que els participants al curs adquireixin una visió 
àmplia i global de tot el procés d’intervenció. 

 Programa

Matí 
• Aspectes bàsics de l’exploració vocal en la consulta 

logopèdica
• Els aspectes funcionals, acústics i perceptius de la veu

• Aspectes bàsics de la intervenció en trastorns de la veu
• La gestió del cos i de la respiració
• La gestió de l’emissió vocal

• La rehabilitació vocal en relació a la patologia i al gest 
corporal-vocal del pacient:
• Els objectius de rehabilitació
• Activitats i exercicis imprescindibles
• Desenvolupament de noves activitats

Tarda 
• Revisió de casos 

 Material que cal que aportin els assistents

• Roba còmoda, mitjons gruixuts
• Màrfega (millor màrfega que tovallola sola)
• Casos reals sobre els que treballar 



CURS TEORICOPRÀCTIC
LA CREACIÓ D’ACTIVITATS PER A LA INTERVENCIÓ EN VEU

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

• 65 € col·legiats exercents i estudiants de logopèdia 
• 90 € col·legiats no exercents, membres Intercol·legial i membres CGCL • 120 € 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 CURS TEORICOPRÀCTIC (ref. 146)
LA CREACIÓ D’ACTIVITATS PER A LA INTERVENCIÓ EN VEU (novembre de 2017)

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

signatura

Col·legi de Logopedes de Catalunya
Ptge. de Pagès 13 • 08013 Barcelona • Tel. 93 487 83 93 • Fax 93 487 94 52 • info@clc.cat • www.clc.cat
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https://www.estudisantielena.com/

