
Seminari

Llenguatge i prematuritat
A càrrec de: Teresa Vilardaga meseguer  - Psicopedagoga i Logopeda. Col·legiada 08-0688. 
Màster en Neuropsicologia Infantil. Màster en Trastorns de l’aprenentatge. Màster en 
Psicologia Clínica Infantil. Recerca Vall d’Hebron del  2012 - 2017. Membre Societat 
Catalana de Pediatria (Grup Trastorns Aprenentatge). Direcció UNDEV (Sant Cugat, Sant Boi 
de Llobregat i Molins de Rei).
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 Dies i horaris
 
Dia 29 octubre del 2018 
Horari de 16,30 a 18,30 h 
Durada 2 h  
Idioma Català

 Lloc

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 

Aquesta acció formativa s’engloba en la importància de la formació 
continuada en accedir als avenços en el coneixement de l’impacte 
que té la condició d’ex-preterme en el neurodesenvolupament i 
llenguatge.

 Objectius 

• Donar a conèixer els avenços científics en el coneixement de 
l’impacte de la prematuritat en el neurodesenvolupament.

• Descriure les principals alteracions neuropsicològiques asso-
ciades a la condició de prematuritat.

• Descriure els principals dèficits en el llenguatge associades a 
la condició d’ex-preterme. 

• Apropar als professionals de l’educació i de la logopèdia 
els signes d’alerta per a fer una detecció i una intervenció 
primerenca.

 Continguts 

• Aspectes teòrics basats en els articles neurocientífics.
• Classificació dels nens preterme.
• Substrat neuroanatòmic.
• Alteracions neuropsicològiques associades al naixement 

prematur.
• Llenguatge.
• Funcions cognitives.
• Funcions executives.

• Intervenció.
• Cas clínic.

 Metodologia

• Sessió presencial amb presentació de Power Point i articles 
científics.

• Presentació de casos clínics.
• Discussió. 
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Seminari

LLenguaTge i premaTuriTaT

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. 156)
LLenguaTge i premaTuriTaT (Octubre de 2018)

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

signatura


