CURS TEORICOPRÀCTIC

Avaluació clínica dels fonaments del llenguatge.
Anàlisi i interpretació. (1a edició)
A càrrec de: Mª Belén Cumplido González - Logopeda (col. 08-3366). UNDEV SL. Teresa Vilardaga i Meseguer - Psicopedagoga

i logopeda (col. 08-0688). Col·laboració Hospital Universitari Vall Hebron. UNDEV SL
Objectius

Dies i horaris
Dia 20 de març de 2020
Horari de 15 a 19 h
Durada 4 h
Idioma Català/castellà

Objectius generals:

• Millorar la competència dels professionals en l’ús de l’eina
d’exploració Clinical Evaluation of Language Fundamentals
– 5 (CELF-5).
• Aprendre a administrar l’eina d’exploració Clinical Evaluation of Language Fundamentals – 5 (CELF-5).

Lloc

Objectius específics o d’aprenentatge:

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.

• Conèixer el test i les subescales que el componen.
• Revisar les competències lingüístiques que exploren les
dotze subescales.
• Determinar si un alumne presenta un trastorn de llenguatge.
• Descriure la naturalesa del trastorn.
• Interpretar i analitzar correctament les dades obtingudes
al CELF-5.
• Dissenyar un pla d’intervenció a partir de les dades que
s’obtenen del CELF-5.

Justificació

El contingut d’aquest curs respon a la necessitat de conèixer
amb profunditat la nova eina d’exploració dels àmbits
psicolingüístics Clinical Evaluation of Language Fundamentals
– 5 (CELF-5) per a la diagnosi dels trastorns de llenguatge i
comunicació.
Aquestes necessitats han estat detectades arran de la
demanda reiterada de formació i accés a la nova eina per
part dels logopedes.
El benefici que s’espera de la realització de l’activitat és
conèixer l’estructura i el contingut de les subescales que
componen el CELF-5, així com aprendre a aplicar-les.

Continguts

• El test Clinical Evaluation of Language Fundamentals – 5
(CELF-5) i les subescales que el componen.
• Competències lingüístiques que exploren les dotze subescales.
• Interpretació i anàlisi de les dades obtingudes al CELF-5.
• Disseny d’un pla d’intervenció a partir de les dades que
s’obtenen del CELF-5.
Metodologia
Curs teoricopràctic.
Part teòrica:

Explicació de l’estructura del test així com de les subescales
que el componen.
Part pràctica:

Interpretació i anàlisi de dades que s’obtenen del CELF-5
després de la visualització de vídeos.
Posteriorment hi haurà una espai de preguntes.
ref. 175

Col·legi de Logopedes de Catalunya

Ptge. de Pagès 13 • 08013 Barcelona • Tel. 93 487 83 93 • Fax 93 487 94 52 • info@clc.cat • www.clc.cat

CURS TEORICOPRÀCTIC
AVALUACIÓ CLÍNICA DELS FONAMENTS DEL LLENGUATGE. ANÀLISI I INTERPRETACIÓ. (1a edició)
Organitza:

COMISSIÓ DE DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL CONTINU
Sol·licitada l’acreditació del

CONSELL CATALÀ DE FORMACIÓ CONTINUADA DE LES PROFESSIONS SANITÀRIES
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.
EL CLC es reserva el dret d’anul·lar una activitat de formació si no s’arriba al mínim de participants.
ref. 175

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. 175)
AVALUACIÓ CLÍNICA DELS FONAMENTS DEL LLENGUATGE. ANÀLISI I INTERPRETACIÓ. (1a edició) (març

de 2020)
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.)

disseny - www.estudisantielena.com

Signatura
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