
CURS TEORICOPRÀCTIC

Abordatge logopèdic en pacients afectats 
per la COVID-19. Casos Clínics

 Dies i horaris
 
Dia 2 de juliol de 2021 Horari de 10 a 12 h 
Duració 2 h 
Idioma Castellà 

 Lloc

Online mitjançant l’aplicació de Zoom

 Matrícula

• 10 € precol·legiats.
• 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:  
• Posar exemples del paper del logopeda dins de l’equip 

interdisciplinari d’atenció al malalt afecte de SARS-CoV2.
• Conèixer diferents mètodes de detecció i avaluació de 

les principals alteracions afectades en relació al sistema 
estomatognàtic.

• Millorar les competències sobre la rehabilitació logopèdica 
entorn a pacients afectes per la COVID-19.

Objectius específics o d’aprenentatge: 
• Conèixer la malaltia per SARS-CoV2 i els seus diferents 

estadis.
• Identificar els efectes secundaris que deriven de la infecció 

per SARS-CoV2.
• Revisar l’avaluació clínica i instrumental del sistema 

estomatognàtic després de la infecció.
• Aplicar coneixements rehabilitadors enfocats en malalt de 

la COVID-19.
• Dissenyar un programa d’intervenció logopèdica per a 

persones afectades per la COVID-19.

 Continguts

1 Malaltia per infecció de SARS-CoV2. Tipus d’alteracions i 
classificacions.

2 Rol del logopeda dins l’equip interdisciplinar.
3  Avaluació clínica i instrumental del sistema estomatognàtic 

durant i després de la infecció per la COVID-19.
4  Rehabilitació logopèdica en el pacient afecte per la 

COVID-19.
5  Casos pràctics.

 Metodologia

• Exposició teòrica amb suport audiovisual.
• Presentació i discussió de casos clínics.

A càrrec de Felipe Pulla Fajardo - Graduat en logopèdia, Hospital Vall d’Hebron i Hospital de San Rafael. Col. 08-4218
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Col·legi de Logopedes de Catalunya
Ptge. de Pagès 13 • 08013 Barcelona • Tel. 93 487 83 93 • info@clc.cat • www.clc.cat

ref. 186

Inscripcions

www.logopedes.eventbrite.com

CURS TEORICOPRÀCTIC
ABORDATGE LOGOPÈDIC EN PACIENTS AFECTATS PER LA COVID-19. CASOS CLÍNICS

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.

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.


