
Seminari 

Alteracions articulatòries 
vs alteracions orofacials
A càrrec de: ester rodríguez León - Logopeda especialista en Motricitat Orofacial amb la titulació de Màster 
en Motricitat Orofacial. Coordinadora del Servei de Logopèdia de la CU+ amb intervenció en diferents àrees 
especialment alteracions en la Motricitat Orofacial derivats per dentistes, maxil·lofacials, entre altres. Docent de 
grau en l’assignatura de 2n de Disfuncions orofacials i de 3r en intervenció en disfuncions orofacials.

 Dies i horaris
 
Dia 23 de Febrer de 2018 Horari de 17 a 19 h 
Durada 2 h  Idioma: Català

 Lloc

La seu del CLC

 Matrícula

• 25 € col·legiats exercents i estudiants de logopèdia.
• 40 € col·legiats no exercents, membres Intercol·legial i 

membres CGCL.
• 50 € no col·legiats.

 Justificació 

DIFUSIÓ DEL DIA MUNDIAL DE LA MOTRICITAT OROFACIAL 
“Parlem de la parla”

L’establiment de les relacions adequades entre algunes 
alteracions articulatòries i les disfuncions orals, és imprescindible 
per poder realitzar una avaluació e intervenció adequades, 
davant les disfuncions tant de parla com de motricitat 
orofacial.

Un diagnòstic inadequat i un tractament amb objectius 
equivocats, significaran un fracàs en el tractament i  la 
desmotivació del pacient.
Per aquest motiu, és imprescindible conèixer quines són les 
disfuncions orals més freqüents i quines alteracions d’articulació 
poden provocar, i al mateix temps donar estratègies per dur 
a terme un bon raonament clínic per establir els objectius de 
tractament adequats per la bona evolució del cas. 

 Objectius 

Conèixer que és la Motricitat Orofacial i les seves àrees 
d’influència.
Comprendre quines són les alteracions orofacials que més 
habitualment generen alteracions d’articulació.
Analitzar alguna estratègia de tractament sobre les alteracions 
de parla donades per disfuncions orofacials.

 Continguts 

• La Motricitat Orofacial i les seves àrees d’influència.
• Etiologia de les alteracions orofacials més freqüents. 
• Alteracions d’articulació més habituals causades per 

disfuncions orofacials.
• Identificació de la relació entre disfunció orofacial i alteració 

de la parla.
• Estratègies d’intervenció en alteracions de la parla causades 

per alteracions orofacials.

 Metodologia

Exposició teòrica a través de PPT.
Discussió i anàlisi d’un cas clínic amb alteracions de parla 
causades per les disfuncions orofacials.
Exposició breu de tècniques de reeducació.
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Seminari

aLteracionS articuLatòrieS vS aLteracionS orofaciaLS

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

• 25 € col·legiats exercents i estudiants de logopèdia 
40 € col·legiats no exercents, membres Intercol·legial i membres CGCL • 50 € 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 Seminari (ref. 150)
aLteracionS articuLatòrieS vS aLteracionS orofaciaLS (febrer de 2018)

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

signatura


