
CURS TEORICOPRÀCTIC

Disfàgia orofaríngia neonatal.
La lactància materna i el biberó com 
a eines d’intervenció logopèdiques

 Dies i horaris
 
Dia 3 de juny de 2021 Horari de 16 a 19 h 
Duració 3 h Data límit per al lliurament de la prova 
d’avaluació 10 de juny de 2021 
Idioma Català
Online mitjançant l’aplicació Zoom

 Matrícula

• 15 € precol·legiats.
• 25 € col·legiats exercents i estudiants de logopèdia.
• 35 € col·legiats no exercents, membres Intercol·legial i 

membres CGCL. • 50 € no col·legiats.

 Objectius

Objectius generals: 
• Reconèixer el paper del logopeda dins del servei de 

neonatologia.
• Conèixer les estratègies logopèdiques relacionades amb la 

lactància materna.
• Identificar les característiques dels diferents tipus de 

biberons i determinar la utilitat en la intervenció logopèdica.

Objectius específics o d’aprenentatge:
• Identificar les bases del programa d’avaluació i cura 

individualitzada del desenvolupament per a nounats. 
• Conèixer els beneficis de la lactància materna i el mètode cangur.
• Definir el treball interdisciplinari i transdisciplinari desde 

la logopèdia.
• Reconèixer les diferències entre l’alimentació amb lactància 

materna i amb biberó.

 Continguts

• Paper del logopeda dins del funcionament interdisciplinari 
del Servei de Neonatologia.

• Concepte de transdisciplinarietat.
• Bases del programa d’avaluació i cura individualitzada del 

desenvolupament per a nounats.
• Intervencions basades en l’evidència científica (lactància 

materna exclusiva i mètode cangur).
• Estratègies logopèdiques basades en la lactància materna.
• Diferències anatomicofuncionals de la lactància materna 

versus el biberó.
• Característiques dels diferents tipus de biberons i indicacions 

d’ús en els pacients amb disfàgia.
• Importància del tipus flux en la deglució neonatal.

 Metodologia

Es realitzarà a través d’una classe presencial mitjançant suport 
gràfic per facilitar el seguiment als participants.
Es facilitarà bibliografia específica i durant la sessió 
s’aportaran exemples de pràctiques clíniques basades en 
l’evidència científica.
Posteriorment, hi haurà un espai de preguntes orientat a la 
discussió i preguntes amb els assistents.

 Avaluació de l’aprenentatge

Un cop finalitzada l’activitat, els participants hauran de 
resoldre una prova d’avaluació de l’aprenentatge en el termini 
màxim d’una setmana.

A càrrec d’Esther Vallès Garcia - Logopeda i Psicòloga, Hospital Universitari Vall d’Hebron i Universitat Ramon Llull. Núm. col 08-0705
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Inscripcions

www.logopedes.eventbrite.com

CURS TEORICPRÀCTIC
DISFÀGIA OROFARÍNGIA NEONATAL. 

La lactància materna i el biberó com a eines d’intervenció logopèdiques

Organitza:

COMISSIÓ DE DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL CONTINU

Sol·licitada l’acreditació del

CONSELL CATALÀ DE FORMACIÓ CONTINUADA DE LES PROFESSIONS SANITÀRIES

Per obtenir el certificat del curs s’ha de comptar amb el 100% d’assistència i amb un percentatge d’encerts d’un 
mínim del 70% en la prova d’avaluació de l’aprenentatge.

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.


