
CURS TEORICOPRÀCTIC

Alteracions orofacials vs 
alteracions articulatòries
A càrrec de: Ester Rodríguez León - Logopeda i Docent. Coordinadora del Servei de Logopèdia de la CU+ 
Coordinadora del Màster en Motricitat Orofacial. Tutora del Grau de Logopèdia UOC-UVic-UCC

 Dies i horaris
 
Dia 16 de novembre de 2019 
Horari 9,30 a 14 h i 15 a 18,30 h
Durada 8 h Idioma: PPT castellà / docència català

 Lloc

La seu del CLC

 Matrícula

• 65 € col·legiats exercents i estudiants de logopèdia.
• 95 € col·legiats no exercents, membres Intercol·legial i 

membres CGCL. 
• 130 € no col·legiats.

 Justificació 

El contingut del programa vol respondre a problemes detectats 
relacionats amb la competència d’una part del col·lectiu per 
realitzar diagnòstics i tractaments correctes segons l’etiologia 
de l’alteració d’articulació que presenta el pacient.

Cal tenir en compte, que un diagnòstic incorrecte de l’etiologia 
de les alteracions d’articulació implica un fracàs en el tractament, 
on el pacient no evoluciona, i per tant no soluciona l’alteració 
per la que realitza la demanda en primera visita. 

Hi ha usuaris de logopèdia que han realitzat tractaments de 
llarga durada sense millores, com a conseqüència d’un pla tera-
pèutic inadequat per no haver obtingut un diagnòstic correcte.

També hi ha logopedes que expliquen que  tenen dificultats 
per identificar i tractar aquest tipus d’alteracions d’articulació, 
causades per alteracions funcionals de l’òrgan bucofonador.

Per aquest motiu és imprescindible actualitzar els coneixements 
teòrics, tenir clares les diferències entre alteracions de parla de 
diferent etiologia, analitzar el cas de forma única i exclusiva 
utilitzant el raonament clínic per poder donar un diagnòstic i 
pla de treball concret per a cada pacient. 

Aquest curs pretén donar, a les logopedes assistents, les eines 

necessàries per fer un diagnòstic diferencial i acurat i sobretot  un 
tractament adequat a cada una de les alteracions per aconseguir 
una evolució correcte del pacient.

 Objectius 

Objectius generals:
• Conèixer quines són les disfuncions orals més freqüents i quines 

alteracions d’articulació poden provocar.
• Capacitar per realitzar bon raonament clínic davant dels casos 

amb aquestes alteracions
Objectius específics o d’aprenentatge:
• Conèixer que és la Motricitat Orofacial i les seves àrees d’influència.
• Establir els coneixements sobre que són les funcions i disfuncions 

orofacialis de la respiració, deglució, masticació i parla.
• Diferenciar entre les alteracions d’articulació d’origen orgànic 

i funcional.
• Comprendre quines són les alteracions orofacials que més 

habitualment generen alteracions d’articulació.
• Anàlisi en profunditat de casos clínics, en alteracions de la parla 

causades per disfuncions orals:
• Anàlisi de l’avaluació • Orientació diagnòstica 
• Plantejament d’objectius • Planificació de tractament.

 Continguts 

• La Motricitat Orofacial i les seves àrees d’influència • Funcions 
vs Alteracions de la funció oral • Etiologia de les alteracions 
orofacials més freqüents • Alteracions de l’articulació (dislàlia) 
• Alteracions d’articulació d’origen orgànic vs origen funcional 
• Alteracions orofacials vs alteracions d’articulació • Anàlisi en 
profunditat de casos clínics d’alteracions d’articulació causades 
per disfuncions orals.

 Metodologia

Exposició teòrica a través de PPT. 
Visionat, discussió i anàlisi d’un/dos casos clínics amb alteracions 
de parla causades per les disfuncions orofacials
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CURS TEORICOPRÀCTIC
ALTERACIONS OROFACIALS VS ALTERACIONS ARTICULATÒRIES

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

• 65 € col·legiats exercents i estudiants de logopèdia 
• 95 € col·legiats no exercents, membres Intercol·legial i membres CGCL • 130 € 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.

EL 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 CURS TEORICOPRÀCTIC (ref. 165)
ALTERACIONS OROFACIALS VS ALTERACIONS ARTICULATÒRIES (novembre 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


