
CURS TEORICOPRÀCTIC

Detecció i aprofitament terapèutic de les 
estratègies compensatòries de l’articulació 
en pacients amb afàsia

A càrrec de: Lorraine Baqué Millet - Professora titular d’universitat a la Universitat Autònoma de 
Barcelona i logopeda. Investigadora principal de projectes nacionals i internacionals, formadora i autora 
de publicacions sobre els aspectes fonètics de la parla desviant tant de persones amb patologies del 
llenguatge com d’estudiants de llengües estrangeres.
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 Dies i horaris
 
Dia 4 d’abril de 2019 
Horari de 16,30 a 19 h
Durada 2,5 hores 
Idioma: català /castellà

 Lloc

La seu del CLC

 Matrícula

• 20 € col·legiats exercents i estudiants de logopèdia.
• 30 € col·legiats no exercents, membres Intercol·legial i 

membres CGCL. 
• 40 € no col·legiats.

 Justificació 

La majoria de persones amb afàsia o trastorns associats 
presenten dèficits a nivell fonètico-fonològic, que persisteixen 
en el temps. Una de les dificultats dels logopedes és trobar les 
maneres més adients per a millorar-ne la pronúncia. Alguns 
estudis han posat de manifest que bona part de les estratègies 
articulatòries que s’ensenyen als pacients no acaben de ser 
implementades (Simmons-Mackie & Damico, 1997). Però és 
ben conegut que “els afàsics comuniquen millor que no parlen” 
(Holland, 1977). Això s’ha atribuït al desenvolupament –sovint 
inconscient- d’estratègies compensatòries idiosincràtiques 
(Beeke, Wilkinson, & Maxim, 2009; Nespoulous, Baqué, Rosas, 

Marczyk, & Estrada, 2013; Salis & Edwards, 2004; Simmons-
Mackie & Damico, 1997). En aquest curs, ens interessarem pels 
efectes d’aquesta mena d’estratègies idiosincràtica sobre la 
intel·ligibilitat de la parla dels pacients (Haley, Ohde, & Wertz, 
2000) per tal d’extreure’n reflexions útils per a la pràctica 
logopèdica.

 Objectius 

• Reflexionar sobre la relació entre articulació i eficàcia 
comunicativa (intel·ligibilitat)

• Identificar els mecanismes compensatoris en l’articulació de la 
parla dels pacients amb afàsia

• Discutir possibles aplicacions terapèutiques a partir dels 
mecanismes compensatoris observats en pacients

 Continguts 

1. Dèficits fonètico-fonològics en l’afàsia i trastorns relacionats
2. Estratègies adaptatives i/o compensatòries
3. Relació entre les estratègies compensatòries i la intel·ligibilitat 

/ comprensibilitat: anàlisi de casos
4. Implicacions terapèutiques

 Metodologia

Teòrico-pràctica
• Exposició teòrica sobre la noció de dèficits fonètico-fonològics 

i d’estratègies compensatòries
• Anàlisi teòrico-pràctica de produccions de pacients
• Discussió sobre implicacions terapèutiques



Col·legi de Logopedes de Catalunya
Ptge. de Pagès 13 • 08013 Barcelona • Tel. 93 487 83 93 • info@clc.cat • www.clc.cat

d
is

se
n

y 
- 

w
w

w
.e

st
u

d
is

an
ti

el
en

a.
co

m
CURS TEORICOPRÀCTIC

DETECCIÓ I APROFITAMENT TERAPÈUTIC DE LES ESTRATÈGIES COMPENSATÒRIES DE L’ARTICULACIÓ EN PACIENTS AMB AFÀSIA

Organitza:

FORMACIÓ CONTINUADA DEL CLC

En tramitació l’acreditació  del

CONSELL CATALÀ DE FORMACIÓ CONTINUADA DE LES PROFESSIONS SANITÀRIES

Matrícula

• 20 € col·legiats exercents i estudiants de logopèdia 
• 30 € col·legiats no exercents, membres Intercol·legial i membres CGCL • 40 € 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  .........................................  E-MAIL  .........................................................................................................

Desitjo matricular-me en el CURS TEORICOPRÀCTIC (ref. 160)
DETECCIÓ I APROFITAMENT TERAPÈUTIC DE LES ESTRATÈGIES COMPENSATÒRIES DE L’ARTICULACIÓ EN PACIENTS AMB AFÀSIA (abril de 2019)

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

Signatura


