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Objectius
Objectius generals:
1 Conèixer el rol i les tasques del logopeda en l’entorn sociosanitari. 
2 Conèixer les estratègies comunicatives predominants en l’atenció
sociosanitària.
3 Conèixer la conversa com a eina d’intervenció. 

Objectius específics o d’aprenentatge: 
1.1 Conèixer la tipologia de pacients que fan ús dels serveis sociosanitaris.
1.2 Conèixer les tasques que desenvolupa el logopeda en el context
sociosanitari.
1.3 Destacar la importància del treball interdisciplinari amb l’adult gran
tenint en compte les famílies com a puntal.
2.1 Conèixer els diferents tipus d’intercanvi conversacional.
2.2 Reconèixer els estils comunicatius predominants per part del personal
sanitari i per part dels familiars del pacient adult gran.
2.3 Conèixer l’impacte que tenen aquests estils d’interacció en la
participació activa (física i cognitiva) de l’adult gran. 
3.1 Reconèixer el potencial de l’intercanvi conversacional per incrementar la
qualitat de l’estimulació cognitiva de l’adult gran. 
3.2 Reconèixer el rol del logopeda en aquest àmbit.
3.3 Conèixer una planificació d’intervenció. 

Contingut
· La tipologia de centres, serveis i pacients (adults grans amb i sense
deteriorament cognitiu).
· La importància de la relació amb els altres professionals i amb les famílies
en el plantejament d’objectius comuns des del moment de l'ingrés.
· Les diferents funcionalitats de la conversa.
· Els estils comunicatius predominants en aquest context i les seves
característiques: «el paternalisme» versus «l’atenció centrada en la
persona».
· Característiques de la conversa com a eina conscient d’intervenció.
· Importància del paper del logopeda com a promotor dins l’equip
interdisciplinari de la conversa com a eina d’intervenció.
· Increment de la participació comunicativa i de la participació activa en les
activitats de la vida diària fruit de l’ús de la conversa com a eina
d’intervenció. 
· Estratègies comunicatives que han estat científicament provades com a
eines per estimular la participació activa de l'adult gran.
· L’experiència pilot interdisciplinària i els seus resultats a la Clínica
Sociosanitària Nuestra Señora de la Guadalupe d’Esplugues.

Metodologia
Expositiva amb contingut teoricopràctic.
Exemplificació mitjançant vídeos i transcripcions de converses entre el
cuidador i l’adult gran.

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.

Inici període de visualització
24 de març de 2022 a les 12h 

Fi període de visualització
31 de març de 2022 a les 12h

Durada de la gravació
2 h 

Idioma 
Català

Modalitat
En línia mitjançant 
l’aplicació de Zoom

A càrrec
Ledicia Iglesias Pazo
Logopeda. Doctorat en curs.
Clínica sociosanitària Nuestra
Señora de la Guadalupe,
Esplugues de Llobregat.

Matrícula
10 € precol·legiats.
15 € col·legiats exercents i
estudiants de logopèdia.
25 € col·legiats no exercents,
membres de la Intercol·legial i
membres del CGCL.
30 € no col·legiats.

Destinataris
Logopedes i altres professionals
de l'entorn sociosanitari
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Inscripcions
logopedes.eventbrite.com 

Organitza
Comissió de desenvolupament professional continu 

Informació important
No s'emetran certificats d'acreditació ni es realizarà
cap prova d'avaluació. 

En cas de no poder assistir-hi, es retornarà el 80 % del
seu cost si es presenta un justificant mèdic o de força
major. 

En les formacions en línia no es retornaran els diners
en cas de problemes tècnics aliens al CLC.

El CLC es reserva el dret d’anul·lar l'activitat de
formació si no s’arriba al mínim de participants. 


