
CURS

Els trastorns de 
l’aprenentatge en l’adult

A càrrec de Rosa Bosch Munsó - Psicòloga, Servei de Psiquiatria. Hospital Universitari Vall d’Hebron.

 Dies i horaris
 
Dia 29 de gener de 2021 Horari de 14,30 a 16,30 h Durada 2 h Idioma Català

 Lloc

Online en directe mitjançant l’aplicació Zoom

 Matrícula

• 15 € col·legiats exercents i estudiants de logopèdia.
• 25 € col·legiats no exercents, membres Intercol·legial i membres CGCL. 
• 30 € no col·legiats.

 Objectius 

Objectius generals:
• Millorar la competència dels professionals en relació als trastorns de l’aprenentatge en l’edat adulta. 
• Millorar la competència dels professionals a l’hora de realitzar diagnòstics o tractaments en persones 
adultes amb trastorns de l’aprenentatge. • Adquirir coneixements per detectar comorbiditat en pacients 
adults amb trastorns de l’aprenentatge.

Objectius específics o d’aprenentatge:
• Conèixer la situació actual en el nostre entorn i a nivell internacional. • Revisar les bases biològiques dels 
trastorns de l’aprenentatge. • Identificar els trastorns de l’aprenentatge en el pacient adult. • Reconèixer 
la simptomatologia comòrbida més prevalent (per ex: TDAH) als trastorns d’aprenentatge • Revisar eines 
diagnòstiques disponibles. • Programar intervencions específiques. • Valorar els resultats.

 Continguts 

Trastorns de l’aprenentatge en l’edat adulta.
• Definició i característiques. • Situació actual en el nostre entorn i a nivell internacional. • Bases 
biològiques. • Simptomatologia comòrbida més prevalent. • Eines diagnòstiques disponibles. • Programar 
intervencions específiques. • Valoració dels resultats.

 Metodologia

Classe teòrica on el professorat explica el contingut principal del curs en un format accessible pels alumnes, 
on podran comentar o preguntar durant la presentació (1h 30 minuts). Posteriorment, hi haurà un espai 
de preguntes orientat a la discussió i preguntes amb els assistents (30 minuts). 
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CURS
ELS TRASTORNS DE L’APRENENTATGE EN L’ADULT

Organitza:

COMISSIÓ DE DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL CONTINU

Sol·licitada l’acreditació del

CONSELL CATALÀ DE FORMACIÓ CONTINUADA DE LES PROFESSIONS SANITÀRIES

Matrícula

• 15 € col·legiats exercents i estudiants de logopèdia 
• 25 € col·legiats no exercents, membres Intercol·legial i membres CGCL • 30 € 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 100% 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 (ref. 180)
ELS TRASTORNS DE L’APRENENTATGE EN L’ADULT (gener de 2021)

 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


