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Casos pràctics en trastorns
de la fluència
Objectius generals
1. Conèixer els aspectes rellevants de l’avaluació de la fluència.
2. Identificar les línies bàsiques de la intervenció en els trastorns de
la fluència.

Objectius específics o d’aprenentatge:
1.1 Conèixer els aspectes a tenir en compte en l’avaluació de la
disfluència.
1.2 Conèixer la comorbiditat del trastorn. 
1.3 Conèixer els possibles trastorns associats. 
1.4 Saber identificar les prioritats en el tractament segons les
característiques del pacient.
2.1 Identificar els aspectes bàsics de la intervenció. 
2.2 Identificar les característiques de la família i del pacient i les
seves preferències i saber respondre-hi en el pla d’intervenció.
2.3 Seqüenciar els objectius de la intervenció.
2.4 Conèixer els aspectes bàsics a tenir en compte per crear les
condicions idònies per facilitar la intervenció.
La importància de l’atenció primerenca. 

Continguts
La importància de l’atenció primerenca. La valoració inicial de les
alteracions de la fluència. Els aspectes associats a la disfluència i la
comorbiditat del trastorn. L’adaptació de la intervenció a les
característiques del pacient. La importància del treball
interdisciplinari amb altres professionals. Tipologia d’intervenció
segons les característiques del subjecte i de la família. 
El full de ruta de la intervenció.

Metodologia
La metodologia serà molt activa per part dels participants ja que
hauran de comentar els casos aportats i realitzar activitats
d’aprenentatge per arribar als objectius de la formació. 
S’exemplificaran casos d’adults, adolescents i infants per entendre
algunes característiques globals i específiques del grup d’edat.
Entendre les línies d’intervenció segons la comorbiditat i les
alteracions associades. 
S’analitzaran casos per entendre allò més específic i característic
de cada cas i poder-ne extrapolar línies generals d’intervenció
segons la tipologia de pacient. 
Els assistents podran aportar casos propis per analitzar i comentar. 

Avaluació de l’aprenentatge
Tipus test d'11 preguntes, d'elecció múltiple.

Dia
27 de maig de 2023

Horari 
De 9 a 16:30 h 

Durada
6 h 

Data límit per al lliurament 
Prova d’avaluació 3 de juny 
de 2023

Idioma 
Català

Modalitat
Presencial a la seu del CLC

A càrrec
Marina Llobera O'Brien
Logopeda i Psicòloga 
Anna Bagó i Cuyàs
Logopeda i Psicòloga  

Matrícula
50 € col·legiats exercents 
75 € col·legiats no exercents i  
 membres CGCL

Destinataris 
Logopedes amb experiència en
el camp

Nivell 
Mig
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Inscripcions
logopedes.eventbrite.com 

Organitza
Comissió de desenvolupament professional continu 

Sol.licitada l’acreditació del 
Consell Català de formació continuada de les
professions sanitàries. 

Informació important
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-hi, es retornarà el 80 % del
seu cost si es presenta un 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. 

Aquesta activitat està subjecta a la normativa de la
formació continua del CLC que trobareu a la pàgina
web.
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