
SEMINARI 

Actualització en comunicació no 
verbal gestual en pacients amb 
apràxia d’extremitats
A càrrec de: Roberta Ghedina - Lingüista, Fisioterapeuta i Logopeda. Experta en alteracions d’origen neurològic. 
Universitat de Vic (docència), Vicsalut i Dinatek (assistencial)

 Dies i horaris
 
Dia 17 d’octubre de 2019 Horari de 16 a 20 h 
Durada 4 h Idioma: Català

 Lloc

La seu del CLC

 Matrícula

• 35 € col·legiats exercents i estudiants de logopèdia.
• 50 € col·legiats no exercents, membres Intercol·legial i 

membres CGCL.
• 70 € no col·legiats.

 Justificació 

El logopeda que treballa amb pacients amb dany cerebral adquirit 
o amb malalties degeneratives del SNC es pot trobar en situacions 
terapèutiques en les quals el pacient que ja presenta un dèficit 
del llenguatge i de la comunicació verbal, mostri també una 
alteració de la comunicació no verbal gestual. 
L’evidència mostra que el subjecte dretà amb lesió de l’hemisferi 
esquerre pot presentar apràxia de les extremitats, una alteració 
del moviment intencional après que afecta bilateralment a les 
extremitats i que pot associar-se a afàsia.
El model recent d’apràxia més conegut és el de Rothi, Ochipa, 
Heilmann (1991), modificat per Cubelli al 2000 a partir del qual 
es va publicar una bateria (LAB, 2008) per a la seva avaluació 
considerant reconeixement, identificació, producció del gest, 
distinció entre gest transitiu i intransitiu, gest conegut i desco-
negut, gest distal i proximal.
L’ús de la mà esquerra en lesions de l’hemisferi esquerre que 
afecten a la motricitat primària de la mà dreta i al llenguatge 
és prou coneguda: indicar imatge i parts del cos en tasques de 
comprensió de paraules, afirmar/negar amb el cap, saludar, 

dibuixar, escriure, fer ús del telèfon, tableta o ordinador. Molt 
sovint la gestualitat de la mà esquerra en lesions esquerres és 
infravalorada pel logopeda i el fisioterapeuta: aquest seminari 
té el propòsit d’actualitzar el logopeda sobre l’avaluació del 
gest intencional, après i familiar per optimitzar el pronòstic i el 
tractament de la comunicació gestual com l’ús d’instruments 
dirigits a la comunicació escrita. 

 Objectius 

Generals • Millorar la competència del logopeda en la detecció 
d’apràxia d’extremitats 
Específics • Conèixer el model actual d’apràxia d’extremitats. 
• Indicar les proves d’avaluació a disposició actualment sobre 
apràxia d’extremitats. • Aplicar el nou coneixement proporcionat 
pel model teòric i les proves a les malalties neurològiques 
tractades en logopèdia. 

 Continguts 

Breu historia de l’apràxia d’extremitats de la descripció 
del cas clínic a la construcció de models. El model de Liepmann 
(1905), Ochipa, Rothi, Heilmann (1991), Cubelli (2000), Tessari 
(2011). Adaptació dels test als nous models. Exemples de casos. 
Implicació clínica a la logopèdia.

 Metodologia

Classe teòrica per introduir els models i presentar les proves.
Taller experimentar què significa reconeixement, identificació 
i producció d’un gest transitiu e intransitiu. Els participants es 
divideixen en grups de dos i experimenten la valoració d’un mòdul 
del model en el rol de l’examinador i del pacient.
Casos exemples diferents d’alteracions del gest.
Espai de preguntes orientades al debat sobre quan sospitar 
una apràxia d’extremitats, com repercuteix en el tractament de 
logopèdia i quines decisions prendre al respecte.
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SEMINARI
ACTUALITZACIÓ EN COMUNICACIÓ NO VERBAL GESTUAL EN PACIENTS AMB APRÀXIA D’EXTREMITATS

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

• 35 € col·legiats exercents i estudiants de logopèdia 
• 50 € col·legiats no exercents, membres Intercol·legial i membres CGCL • 70 € 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.

CLC es reserva el dret d’anul·lar una activitat de formació si no s’arriba al mínim de participants
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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. 164)
ACTUALITZACIÓ EN COMUNICACIÓ NO VERBAL GESTUAL EN PACIENTS AMB APRÀXIA D’EXTREMITATS (octubre de 2019)

 Efectuo ingrés (adjuntar fotocòpia) a cte. cnt. Banc de Sabadell ES64 0081 0167 49 0001146223
 Efectiu (Fins un dia abans de l’inici del curs.)

Signatura


