DISFONIA
INFANTIL
TALLER 8 HORES

INTRODUCCIÓ ALS TRASTORNS DE LA VEU EN INFANTS


9:15-9:30 entrega material
9:30-11:00 introducció
11:00-11:30 descans
11:30-14:00 taller valoració
14:00-15:30 dinar
15:30-17:30 taller intervenció
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.

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

Anatomia de la laringe: Quina és la seva funció i evolució?
Quines diferències hi ha entre els infants i els adults?



Principals patologies vocals en infants



Exploració inicial en consulta: Què tenir en compte

VALORACIÓ DE LA DISFONIA INFANTIL


Valoració pràctica de l'àrea corporal



Valoració pràctica de l'àrea respiratòria



Valoració pràctica de l'àrea miofuncional aplicada



Valoració pràctica del gest vocal



Valoració global en la disfonia infantil



Revisió de protocols ja existents



Derivacions i treball multidisciplinar

INTERVENCIÓ LOGOPÈDICA


Planificació: punts clau a tractar i ordre d’aquests, aspectes
pedagògics i psicològics a tenir en compte



Exercicis pràctics per a les diferents àrees a tractar



Teràpies alternatives i complementàries a la intervenció
logopèdica



Pautes i orientacions a les famílies

CASOS PRÀCTICS


Aplicació dels coneixements presentats al llarg del curs a
mode d’exemple a partir de casos pràctics on es mostrarà

Badalona Pompeu Fabra

diagnòstic, exploració, planificació, tractament i resultats

INSCRIPCIONS ALS TALLERS

1) Escriure un email a la direcció cplbadalona@yahoo.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

95€

105€

165€

175€

250€

270€

DISFONIA INFANTIL

REHABILITACIÓ DE LA DISFONIA
FUNCIONAL EN ADULTS
NIVELL I i II

DISFONIA INFANTIL +
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.

