REHABILITACIÓ
DE LA DISFONIA
FUNCIONAL EN
ADULTS

NIVELL I (6 HORES)
09:45-10:00entrega material
10:00-11:30base teòrica
11:30-12:00 descans
12:00-13:30 avaluació I
13:30-15:00 dinar
15:00-16:30avaluació II +
planificació
16:30-17:00 descans
17:00-18:30 casos pràctics
Judit Pujadas Planell
Diplomada en Logopèdia per la
Facultat Blanquerna - URL.
Especialista en intervenció
logopèdica en els trastorns de la
veu (URL), en Teràpia Miofuncional
(EPL) i en Rehabilitació i
perfeccionament de la veu
professional parlada i cantada
(UAH). Formació addicional en Lax
Vox i Taping nivell I-II-III. Docent
en xerrades de riscs laborals sobre
prevenció de les alteracions vocals.

11 de MARÇ de 2017
Centre CPL Badalona
cplbadalona.es
Via Augusta 8-10, 3r
93 384 78 91 / 616 284 482
cplbadalonacursos@gmail.com

INTRODUCCIÓ ALS TRASTORNS DE LA VEU
•

Bases d'anatomia vocal

•

Patrons respiratoris i corporals

•

Principals patologies funcionals adquirides: característiques i
diferències entre elles

AVALUACIÓ LOGOPÈDICA
•

Anamnesis inicial i bases a tenir en consideració

•

Valoració pràctica del patró corporal

•

Valoració pràctica del patró respiratori

•

Valoració pràctica de l'àrea miofuncional aplicada

•

Valoració pràctica del gest vocal

•

Què és el GRBAS i com valorar-lo

•

Revisió i ús de protocols ja existents

•

Derivacions i treball multidisciplinar

PLANIFICACIÓ DE LA INTERVENCIÓ LOGOPÈDICA
•

Punts clau a tractar i ordre d’aquests

•

Aspectes
spectes pedagògics i psicològics a tenir en compte

CASOS PRÀCTICS
•

Aplicació dels coneixements presentats al llarg del curs a
mode d’exemple a partir de casos pràctics on es realitzarà
l'exploració i planificació del tractament de cada un d'ells

Badalona Pompeu Fabra

REHABILITACIÓ
DE LA DISFONIA
FUNCIONAL EN
ADULTS

NIVELL II (8 HORES)
09:15-09:30entrega material
09:30-11:30intervenció I
11:30-12:00 descans
12:00-14:00intervenció II
14:00-15:30 dinar
15:30-17:30 intervenció III
17:30-18:00 descans
18:00-20:00 casos pràctics
Judit Pujadas Planell
Diplomada en Logopèdia per la
Facultat Blanquerna - URL.
Especialista en intervenció
logopèdica en els trastorns de la
veu (URL), en Teràpia Miofuncional
(EPL) i en Rehabilitació i
perfeccionament de la veu
professional parlada i cantada
(UAH). Formació addicional en Lax
Vox i Taping nivell I-II-III. Docent
en xerrades de riscs laborals sobre
prevenció de les alteracions vocals.

INTERVENCIÓ LOGOPÈDICA

•

Exercicis pràctics per a les diferents àrees i aspectes a
intervenir (pràctica, ús i funcionalitat d’aquests)

•

•

Aspectes pedagògics i psicològics

•

Exercicis pràctics de propiocepció
ropiocepció

•

Exercicis pràctics de cos
os i respiració

•

Teràpia miofuncional aplicada

•

Entrenament del gest vocal

Teràpies
eràpies alternatives i complementàries a la intervenció
logopèdica

CASOS PRÀCTICS

•

Aplicació dels coneixements presentats al llarg del curs a
mode d’exemple a partir dels casos pràctics esmentats en el
nivell I. Es mostrarà el tractament i resultats.

25 de MARÇ de 2017
Serà imprescindible haver
cursat la part I per tal de
poder cursar la part II
Centre CPL Badalona
cplbadalona.es
Via Augusta 8-10, 3r
93 384 78 91 / 616 284 482
cplbadalonacursos@gmail.com

La duració
duraci total del curs seran 14 hores. La primera
p
part inclourà
resum de teoria bàsica.
bàsica Serà imprescindible haver cursat la part I
per tal de poder cursar la part II, entenent que cal una bona
valoració i planificació per tal d’abordar la teràpia i reeducació vocal
de la millor manera possible.
La segona part del curs serà totalment pràctica. Es relacionarà la part
d’avaluació amb la de teràpia i es realitzaran tots els exercicis in situ.
Es potenciaran els torns de preguntes al llarg d’ambdós tallers.

Badalona Pompeu Fabra

INSCRIPCIONS ALS TALLERS

1) Escriure un email a la direcció cplbadalonacursos@gmail.com amb la següent informació:
a. Nom, Cognom i telèfon de contacte
b. Tallers d’inscripcions
c. Titulació universitària
d. Ocupació actual i àmbit laboral
e. Condició d’estudiant o col·legiat (núm.)
f.

Formació anterior en articulació i/o deglució

g. Expectatives del curs
2) Ens posarem en contacte per confirmar-te la acceptació al curs o en llista d’espera.
3) El pagament es realitzarà en efectiu i prèviament a la realització del curs de 9.15- 9.30h. En el cas
d’inscriure’ns en tots dos tallers caldrà fer l’abonament global el primer dia de taller.

TALLERS

ESTUDIANTS I COL·LEGIATS

NO COL·LEGIATS

REHABILITACIÓ DE LA DISFONIA
FUNCIONAL EN ADULTS
NIVELL I

80€

90€

REHABILITACIÓ DE LA DISFONIA
FUNCIONAL EN ADULTS
NIVELL II

105€

115€

165€

175€

REHABILITACIÓ DE LA DISFONIA
FUNCIONAL EN ADULTS
NIVELL I i II

4) És realitzarà entrega d’un certificat d’assistència i realització de cada taller.

