Intervenció Logopèdica en Trastorns de la Veu

Diploma d’especialització universitària en

Intervenció Logopèdica
en Trastorns de la Veu
3 raons per escollir aquest Títol

1

Especialització
S’aborden totes les patologies vocals
des d’una perspectiva global i tenint en
compte els múltiples factors connexes.

Coordinació:
Prof. Marta Jordana, logopeda i professora de
la FPCCE Blanquerna-URL.
Calendari: octubre 2020 - juny 2021
Horari: divendres de 8.00 a 14.00 h. Al
llarg del curs hi haurà set divendres tarda i
dissabtes (sencers) lectius.
Crèdits: 30 ECTS. No hi ha periode de
pràctiques.
Destinataris:
Diplomats i graduats en Logopèdia;
diplomats, llicenciats i graduats que hagin
fet cursos d’especialització en logopèdia
o audició i llenguatge; professors de cant,
titulats universitaris i metges amb interès
pels trastorns de la veu.
Es farà un procés de selecció a partir de
l’anàlisi de currículums i d’una entrevista
personal. El nombre de places està limitat a
vint alumnes.

2

Experimentació
Inclou un gran nombre d’hores de treball
experimental propi i d’aplicació als pacients: tècnica vocal, corporal i musical.

3

Pràctiques
En centres on s’atenen persones amb
trastorns de la veu que compten amb
logopedes amb llarga experiència.

Presentació
Les intervencions logopèdiques en les patologies de la veu exigeixen un alt nivell de formació,
tant personal com teòrica i tècnica. L’anàlisi de les necessitats de formació dels especialistes
en veu humana i dels continguts oferts en els diferents currículums de formació professional
ens porten a presentar aquest diploma d’especialització universitària, que recull l’experiència
de catorze edicions d’un postgrau de la mateixa temàtica.
Aquest curs compta amb professionals europeus experts i de prestigi internacional en els seus
àmbits d’especialització (tant professionals de la medicina com logopedes). L’equip de professors té una llarga experiència en la pràctica assistencial, docent i de recerca, i forma part de
diferents equips docents de la xarxa universitària del nostre país.
El curs es fa en un format presencial i en llengua castellana per respondre a les demandes de
formació de logopedes i fonoaudiòlegs de l’Estat espanyol i de Llatinoamèrica.

Objectius generals
• Dotar els assistents de recursos teòrics i pràctics per abordar la intervenció logopèdica de la
patologia vocal amb qualitat i actualització.
• Dotar els assistents de les habilitats personals necessàries per al treball vocal

Preinscripció
En línia a través de
www.blanquerna.edu
Presencial, al Servei d’Informació
i Orientació a l’Estudiant (SIOE)
(+34) 93 253 30 06
infomasterfpcee@blanquerna.edu

Programa
MÒDUL 1. Patologia i exploració de la veu (13 ECTS)
Aprofundiment en anatomia i fisiologia de la veu
Acústica de la veu
Avaluació i diagnòstic en els trastorns vocals

Tècniques manipulatives d’aplicació
al trastorn de la veu
Intervenció logopèdica en patologia
benigna de la laringe (funcional i congènita)
Intervenció logopèdica en disfonia infantil

Patologia vocal funcional, congènita i neurològica

Facultat de Psicologia,
Ciències de l’Educació
i de l’Esport Blanquerna
C/ Císter, 34. 08022 Barcelona
www.blanquerna.edu

Alteracions de la veu en la infantesa
Neoplàsia de laringe

Intervenció logopèdica en neoplasia, paràlisi
laríngia i patologia neurològica

Veu professional

Instruments d’avaluació de les intervencions
logopèdiques

Psicologia i disfunció vocal

MÒDUL 3. Pràctiques (3 ECTS)

Implicacions funcionals de fonocirurgia
MÒDUL 2. Intervenció logopèdica en veu (4 ECTS)
Llenguatge musical aplicat a la intervenció
logopèdica en trastorns de la veu
Tècnica corporal personal i d’aplicació
al trastorn de la veu

Realització de pràctiques en centres especialitzats
en trastorns de la veu
Pràctiques observades en laboratori
Sessions de seguiment de les pràctiques
Discussions de casos clínics

Tècnica vocal personal i d’aplicació al trastorn de la veu

Competències específiques:
• Tenir coneixements d’anatomia, fisiologia i acústica de l’aparell fonador i la seva aplicació en la
intervenció logopèdica.
• Adquirir coneixements teòrico-pràctics de llenguatge musical necessaris per poder intervenir
en trastorns de la veu.
• Tenir consciència del propi patró corporal a partir
de l’experimentació d’un mateix i saber observar
actituds i patrons en els demés.
• Conèixer pràcticament el propi aparell fonador i
les seves relacions amb la dinàmica corporal.

• Disposar d’eines per aplicar el treball corporal al
treball vocal.
• Iniciar-se en la tècnica vocal en veu parlada i
cantada, tant individualment com col·lectiva.
• Relacionar els elements bàsics de la tècnica vocal
amb les tècniques de reeducació que s’utilitzen
habitualment en l’àmbit de la patologia vocal. Tenir
coneixements de les bases anatomo-fisio-patològiques dels trastorns vocals i de com intervenir-hi
mitjançant la reeducació de la veu.

Professorat
Dra. Montserrat Bonet, doctora en medicina, foniatra i professora de la UB; Dra. Tatiana Botella, llicenciada en medicina i foniatria; Prof. Queralt Botey, logopeda, llicenciada en psicologia i professora de la
UOC; Dr. Salvador Casadevall, llicenciat en medicina, logopeda i professor de la Fundació Universitària
del Bages; Dr. Francesc Casamitjana, llicenciat en medicina i otorinolaringologia, fonocirurgià; Dra. Cori
Casanova, llicenciada en medicina, foniatria i professora de la FPCEE Blanquerna-URL; Prof. Joan Eudald
Castelltort, logopeda i graduat en música a l’ESMUC; Dr. Bruno Coulombeau, llicenciat en medicina i otorinolaringologia, fonocirurgià; Prof. Mònica Egea, logopeda i professora de la FPCEE Blanquerna-URL; Dr.
Ferran Ferran, llicenciat en medicina i otorinolaringologia, fonocirurgià; Dra. Cecília Gassull, doctora en
psicologia i professora de la UAB; Dra. Laura Gonzalez, doctora en logopèdia i professora de la FPCEE
Blanquerna-URL; Prof. Marta Jordana, logopeda i professora de la FPCEE Blanquerna-URL; Prof. Pepi Martín, logopeda i professora de la UAB; Prof. Anna Monserrat, logopeda; Prof. Francesc Pascua, logopeda;
Prof. Elisabet Perálvarez, logopeda; Prof. Ariadna Planas, logopeda; Prof. Núria Rebull, logopeda; Prof.
Gemma Solà, logopeda i professora de la UOC; Prof. Carlos Vidal, logopeda, osteòpata i professor de la
UCV; Dr. Josep Mª Vila, doctor en logopèdia, psicòleg i professor de la FPCEE Blanquerna-URL; Dra. Isabel
Vilaseca, doctora en medicina i otorinolaringologia, fonocirurgiana i professora de la UB.

