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TITULACIONS DE LOGOPÈDIA:
SITUACIÓ ACTUAL.

Homologació de les diferents titulacions de
logopèdia al grau en logopèdia
El nou pla d’estudis i la convergència de les diferents
titulacions europees dins del projecte de la Unió Europea (UE) de l’Espai Europeu d’Educació Superior
(EEES, conegut pel sobrenom de pla Bolonya), cada
cop està més a prop.
La preocupació actual de la majoria dels logopedes,
és saber què passarà amb les seves titulacions en el
moment que aparegui la nova i quins canvis (en el sou,
en les categories professionals, en l’oferta de treball,
en si s’haurà de continuar estudiant, etc.) comportarà
tot plegat.
Si ho recordeu, el CLC sempre us ha informat de totes les accions que s’han anat duen a terme des que
l’assumpte del “Pla Bolonya” va començar.
La primera gran batalla guanyada va ser aconseguir
que els estudis de logopèdia fossin una de les noves
titulacions de grau. En un determinat moment, es
van voler suprimir els estudis de logopèdia o, fins i
tot deixar-los, com a titulació NO universitària. Des
de la comissió gestora del Consejo General de Colegios de
Logopedas de Espanya, (comissió liderada pel CLC) es va
fer una convocatòria a Madrid, davant del Ministerio
de Educación en la que es va convocar a totes les
associacions i col·legis professionals de l’àmbit logopèdic de l’Estat espanyol, amb la finalitat de demanar
que respectessin la nostra titulació, donant-li el Grau.
També es va participar en l’elaboració del llibre blanc
de la logopèdia. Fent pinya vam aconseguir-ho, però
ja en aquell moment us vam comentar que s’havia
guanyat “la batalla” però que això no suposava haver
guanyat “la guerra”.
Bé, doncs tornem a tenir al davant nostre una altra
“batalla” a superar: l’homologació de les titulacions dels
logopedes, expedides fins ara per les Universitats, amb
la nova titulació de grau.
El cert és que el primer que ens crida l’atenció com a
col·lectiu, és la falta d’intercanvi d’informació per part
de les mateixes universitats. Podem entendre que dins
la voràgine que comporta l’organització d’una nova
estructura per a totes les titulacions, les universitats
hagin hagut de centrar la seva feina i no hagin pogut
anar mantenint aquest diàleg, sempre enriquidor, amb
les institucions del món laboral, com la nostra. Així
doncs, des del CLC volem deixar clar que no ens han ofert
explicacions de cap mena del que passarà amb el tema
de les homologacions de les titulacions de logopèdia
anteriors al grau, NI les universitats, NI els respectius
òrgans de l’administració competent, com poden ser
el Ministerio de Educación o el DURSI.

Lluny d’esperar ser informats, el CLC, com a membre del Consejo General de Colegios de Logopedas
(CGCL) de l’estat espanyol, ha fet arribar la seva
preocupació a l’òrgan de govern del Consejo, al qual
ha traslladat les seves inquietuds i ganes de col·laborar
per resoldre la situació a favor de tots.
Des del CLC entenem que és el CGCL l’òrgan que ens
representa davant l’administració de l’estat.
D’altra banda hem demanat dia i hora al DURSI i
encara restem a l’espera de la resposta.
En aquests moments, els companys d’ALE, també
preocupats pel tema i coneixedors de les realitats de
les autonomies que no tenen col·legi, han enviat una
circular als seus membres amb unes explicacions un
tan alarmants per a les comunitats que tenim Col·legi,
però certes per aquelles on ningú vigila pels drets dels
logopedes. Al respecte cal ACLARIR que la iniciativa de
l’ALE de recollir al màxim la diversitat de titulacions
per treballar en l’homologació de les titulacions, és una
tasca molt lloable però que els col·legiats del CLC NO
cal que feu, atès que ja tenim tota la vostra documentació a l’historial del CLC i que nosaltres ja passarem
l’estadística (MAI dades de caràcter personal) al Consejo perquè puguin partir de la realitat existent a l’hora
d’unificar criteris amb totes les altres agrupacions de
logopedes de l’estat i arribar a un consens comú d’allò
que cal demanar al “Ministerio”.
El passat 10 de març varem assistir a la presentació
del Grau en Logopèdia a Blanquerna i varen explicar
que per als diplomats en logopèdia que vulguin obtenir
la titulació de grau, han organitzat uns màsters de 120
crèdits ECTS, que representa que són els que falten per
completar la seva formació anterior vers la nova. Esperem rebre la informació de la resta d’universitats. És a
dir, el Diplomat en logopèdia que vulgui tenir el grau en
logopèdia, cursant 120 crèdits ECTS, podrà tenir-lo.
Al respecte de totes les titulacions anteriors a la diplomatura, el camí es molt més llarg i difícil. Des del CLC
animem al Consejo en la seva labor d’aconseguir-ho.
Cal aclarir que les titulacions anteriors segueixen
capacitant perfectament a tothom per exercir de logopedes i que no cal patir pel lloc de treball, present
ni futur. El Col·legi respon davant l’administració dels
seus col·legiats.
Podeu trobar més informació general sobre el tema
a: www.gencat.cat entrant a: Guia per orientar-se pel
mapa de l’espai europeu d’educació superior.
Us seguirem informant...
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Bases del Premi de Recerca en Logopèdia
Dr. Jordi Perelló (5a edició)

edició) amb l’objectiu de promoure i donar suport a la recerca bàsica i aplicada en el camp de la logopèdia
a l’Estat espanyol. Amb la voluntat de retre homenatge al Dr. Jordi Perelló que fou el gran impulsor de la
nostra disciplina tant en l’aspecte científic com professional.
•2 Podran participar a títol individual o col·lectiu, aquelles persones que desenvolupin tasques de recerca
o professionals de la logopèdia o disciplines afins i els estudiants universitaris d’aquestes especialitats. És
condició indispensable per participar estar col·legiat o ser membre d’associacions científiques afins, excepte
els estudiants universitaris que han de presentar un document acreditatiu de la condició d’estudiant.
•3 Aquest premi anirà adreçat a “PROJECTES DE RECERCA” que tindran, com a màxim, 2 anys per a ser
desenvolupats. L’atorgament del premi és sobre el projecte inicial.
•4 Els treballs hauran de ser inèdits i presentar-se en format paper (dues còpies) i en format electrònic.
Tindran una extensió mínima de 20 pàgines a doble espai. Podran presentar-se en qualsevol de les dues
llengües oficials de Catalunya.
•5 Els treballs es presentaran signats amb pseudònim i totes les dades d’identificació (nom i cognoms
dels autors, adreça postal i electrònica, telèfon i institució) es presentaran en un sobre tancat amb el
pseudònim escrit a l’exterior.
•6 El termini de presentació d’originals finalitza el 31 de juliol del 2009, a les 15 h. Es presentaran a la
seu del CLC, carrer Bruc, 72-74, 5è pis de Barcelona.
•7 El premi té una dotació de 1.800 €.
•8 El jurat estarà format per persones triades entre els membres de la Junta del CLC i un comitè d’experts
designat per a tal fi.
•9 El jurat pot declarar el premi desert i no pot dividir-lo ni aplaçar-ne la seva dotació a posteriors
convocatòries.
•10 El jurat es reserva el dret d’interpretació de les presents bases i té capacitat per resoldre els supòsits
no contemplats en elles.
•11 El premi es concedirà al millor projecte i el veredicte es presentarà públicament en l’ Assemblea
General del CLC el 7 d’octubre de 2009.
•12 El CLC es reserva el dret de difusió del treball premiat en els mitjans que consideri oportuns.

Bases del Premio Dr. Jordi Perelló
de investigación en logopedia (5ª edición)
•1 El Col·legi de Logopedes de Catalunya (CLC)
convoca el 5è Premi Dr. Jordi Perelló de Recerca en
Logopèdia con el objetivo de promover y dar soporte
a investigación básica y aplicada en el campo de
la logopedia en el Estado Español, con la voluntad
de homenajear al Dr. Jordi Perelló que fue el gran
impulsor de nuestra disciplina tanto en el aspecto
científico como profesional.
•2 Podrán participar a título individual o colectivo,
aquellas personas que desarrollen tareas de
investigación o profesionales de la logopedia o
disciplinas afines y los estudiantes universitarios de
estas especialidades. Es condición indispensable
para participar estar colegiado o ser miembro de
asociaciones científicas afines, excepto los estudiantes
universitarios que deberán presentar un documento
acreditativo de la condición de estudiante.
•3 Este premio estará destinado a “PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN” que tendrán como máximo, dos
años para desarrollarse. El premio se otorgará sobre
el proyecto inicial.
•4 Los trabajos deberán ser inéditos y presentarse en
formato papel (dos copias) y en formato electrónico y
tendrán una extensión mínima de 20 páginas a doble
espacio. Podrán presentarse en cualquiera de las dos
lenguas oficiales de Cataluña.

•5 Los trabajos se presentarán firmados con

pseudónimo y todos los datos de identificación
(nombre y apellidos de los autores, dirección postal
y electrónica, teléfono e institución) se presentarán
en un sobre cerrado con el pseudónimo escrito en el
exterior.
•6 El plazo de presentación de originales finaliza el
31 de julio del 2009 a las 15 h. Se presentarán en la
sede del CLC, calle Bruc 72-74 5º piso de Barcelona.
•7 El premio tiene una dotación de 1.800 €.
•8 El jurado estará formado por personas escogidas
entre los miembros de la junta del CLC y un comité
de expertos designado para este fin.
•9 El jurado puede declarar el premio desierto y no
puede dividirlo ni aplazar su dotación a posteriores
convocatorias.
•10 El jurado se reserva el derecho de interpretación
de las presentes bases y tiene capacidad para resolver
los supuestos no contemplados en ellas.
•11 El premio se concederá al mejor proyecto y el
veredicto se presentará públicamente en la Asamblea
General del CLC el 7 de octubre de 2009.
•12 El CLC se reserva el derecho de difusión del
trabajo premiado con los medios que considere
oportunos.

Castellano Català

•1 El Col·legi de Logopedes de Catalunya (CLC) convoca el Premi Dr. Jordi Perelló de recerca en logopèdia (5ª

CONVOCATÒRIA de la 6a edició
de la Beca Josep Guixà
La Junta del CLC té l’honor de convocar
la beca JOSEP GUIXÀ d’elaboració de
material en català per a la logopèdia,
enguany en la seva 6a edició.

La Junta del CLC tiene el honor de
convocar la beca JOSEP GUIXÀ de
elaboración de material en catalán para
la logopedia, este año en su 6a edición.

Bases de participació:

Bases de participación:

•1

El Col·legi de Logopedes de Catalunya (CLC)
convoca la Beca Josep Guixà d’elaboració de material
en català per a la logopèdia 6a edició, amb l’objectiu
de promoure i donar suport a la creació de materials
d’ajut a la tasca del logopeda. Aquesta convocatòria
anual té per objectiu, retre homenatge i mantenir
viu el record del senyor Josep Guixà, que fou mestre
de molts logopedes i creador d’un estil de fer i viure
la nostra professió.
•2 Hi podran participar a títol individual o col·lectiu,
aquelles persones que desenvolupin tasques professionals de logopeda i els estudiants de la diplomatura
de Logopèdia. És condició indispensable per participar-hi estar col·legiat (al CLC o a qualsevol altre
col·legi de l’Estat espanyol) si s’hi participa a títol
individual o que un dels membres ho estigui si s’hi
participa en grup. Els estudiants universitaris no cal
que hi estiguin col·legiats, però han de presentar un
document acreditatiu de la condició d’estudiant.
•3 Els participants presentaran un projecte del
material en format paper (dues còpies) i en format
electrònic. En aquest projecte s’explicitaran els
objectius del material, les seves bases teòriques,
l’aplicabilitat i els materials de suport que faran
servir. Podran presentar-se, a més a més d’en català,
en qualsevol altre llengua que es vulgui. Els treballs
hauran de ser inèdits.
•4 Els treballs es presentaran signats amb pseudònim i totes les dades d’identificació (nom i cognoms
dels autors, adreça postal i electrònica, telèfon de
contacte, etc..) en un sobre tancat amb el pseudònim
escrit a l’exterior.
•5 El termini de presentació de projectes finalitza
el 31 de juliol de 2009 a les 15 h. Els treballs es
presentaran a la seu del CLC, carrer Bruc, 72-74, 5è
pis de Barcelona.
•6 El premi té una dotació de 1.800 €.
•7 El jurat estarà format per un familiar del senyor Guixà, i representants de la Junta de Govern
del CLC.
•8 El jurat pot declarar la beca deserta i no pot
dividir-la ni ajornar-ne la dotació a posteriors convocatòries.
•9 El jurat es reserva el dret d’interpretació d’aquestes bases i té capacitat per resoldre els supòsits que
no s’hi prevegin.
•10 La beca es concedirà al millor projecte i el
veredicte es farà públic en l’Assemblea General del
CLC el 7 d’octubre de 2009.
•11 El CLC es reserva els drets d’edició i distribució
del material i l’autor en conserva els drets d’autor.

•1 El Col·legi de Logopedes de Catalunya (CLC) convoca la Beca Josep Guixà de elaboración de material
en catalán para la logopedia 6a edición, con el objetivo de promover y apoyar la creación de materiales
de ayuda a la labor del logopeda. Esta convocatoria
anual tiene por objetivo rendir homenaje y mantener vivo el recuerdo del señor Josep Guixà, que fue
maestro de muchos logopedas y creador de un estilo
de trabajar y vivir nuestra profesión.
•2 Podrán participar a título individual o colectivo,
aquellas personas que desarrollen tareas profesionales de logopeda y los estudiantes de la diplomatura de
Logopedia. Es condición indispensable para participar
estar colegiado (en el CLC o en cualquier otro colegio
de España), si se participa a nivel individual o que uno
de los miembros lo sea, si se participa en grupo. No
es necesario que los estudiantes universitarios estén
colegiados, pero tienen que presentar un documento
acreditativo de la condición de estudiante.
•3 Los participantes presentarán un proyecto del
material en formato papel (dos copias) y en formato
electrónico. En este proyecto se explicitarán los objetivos
del material, sus bases teóricas, la aplicabilidad y los
materiales de apoyo que se utilizarán. Podrán presentarse, además de en catalán, en cualquier otra lengua
que se quiera. Los trabajos tendrán que ser inéditos.
•4 Los trabajos se presentarán firmados con pseudónimo y todos los datos de identificación (nombre y
apellidos de los autores, dirección postal y electrónica, teléfono de contacto, etc…) en un sobre cerrado
con el pseudónimo escrito en el exterior.
•5 El plazo de presentación de proyectos finaliza
el 31 de julio de 2009 a las 15h. Los trabajos se
presentarán en la sede del CLC, calle Bruc, 72-74,
5º piso de Barcelona.
•6 El premio tiene una dotación de 1.800 €.
•7 El jurado estará formado por un familiar del
señor Guixà y representantes de la Junta de Gobierno del CLC.
•8 El jurado puede declarar la beca desierta y no
puede dividirla ni aplazar la dotación a posteriores
convocatorias.
•9 El jurado se reserva el derecho de interpretación
de estas bases y tiene capacidad para resolver los
supuestos que no estén previstos en ellas.
•10 La beca se concederá al mejor proyecto y el
veredicto se hará público en la Asamblea General
del CLC el 7 de octubre de 2009.
•11 El CLC se reserva los derechos de edición y
distribución del material y el autor conserva los
derechos de autor.

Participa-hi! Hi tens molt a guanyar!
*Per a qualsevol aclariment, no dubteu a trucar al CLC. 93 487 83 93

Castellano

Català
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Agrupació Mútua
Ens va fer arribar una
notícia molt esperada i
important per al nostre
col·lectiu.
Agrupació Mútua ha reestructurat
el seu Servei Complementari de
Psicologia. Entre d’altres canvis,
en relació a l’apartat de Trastorns
del Llenguatge, a partir de l’1 de
març de 2009 poden realitzar
sessions de Logopèdia únicament
els professionals que tinguin el
títol de logopeda i que siguin
col·legiats exercents en el CLC.

Si vols conèixer
el teu nivell de
català, apunta’t!
El CLC us proposa:
PROVA GRATUÏTA DE NIVELL
DE CATALÀ, a càrrec de
Normalització Lingüística.
Dimecres 20 de maig
en dos horaris:
d’11 a 12.30 h
o de 18.30 a 20 h a la seu del CLC.

Si hi esteu interessats heu de
confirmar la vostra assistència
i apuntar-vos abans del dia
13 de maig. En cas contrari
no podreu fer la prova.
En funció de l’interès i de les
vostres respostes, és possible
que de cara al setembre
vinent es donin cursos de
català a la nostra seu, a preus
molt assequibles per als
col·legiats interessats.

Pla de Rehabilitació de Catalunya.

Els processos assistencials en rehabilitació
El CatSalut va constituir grups d’experts en els diferents grups de
patologies que són tributàries de rehabilitació. Aquests grups van
ser els encarregats d’elaborar el document que va ser publicat
a finals de 2008.
Per a cada grup de patologies (que comprenen malalties del sistema nerviós central, de l’aparell locomotor i el teixit connectiu,
de l’aparell respiratori, de l’aparell circulatori, de l’aparell genitourinari i de logopèdia), s’hi fan recomanacions respecte a:
• Els criteris que han de guiar la derivació cap a un servei de
rehabilitació.
• Des de quines especialitats s’ha de derivar.
• Quins són els instruments de valoració funcional que s’haurien
de fer servir per part dels serveis de rehabilitació per mesurar
la discapacitat dels pacients a l’inici i al final del tractament
rehabilitador.
Ho podeu consultar al Web:
http://www10.gencat.net/catsalut/cat/servcat_prestacions_rehab.htm

Recurs Contenciós Administratiu
contra CatSalut
Com recordareu, amb data 23 de gener de 2007, el CLC va interposar
un recurs contenciós-administratiu al CatSalut respecte el “Plec de
Clàusules Administratives Particulars que regeix la contractació de
la prestació de serveis de Rehabilitació Ambulatòria, Rehabilitació
Domiciliària i Logopèdia addicionals a l’activitat contractada a la XHUP,
en l’àmbit geogràfic de tot Catalunya”.
Us informem que en data 13 de març d’enguany hem rebut la
sentència núm. 78/09 del Jutjat Contenciós Administratiu número 13
de Barcelona, en la qual desestimen totes les al·legacions que vam
presentar. Per això, i amb l’assessorament permanent del nostre servei
jurídic, hem decidit continuar amb el pas següent d’aquest procés, és
a dir, la presentació de les nostres al·legacions al Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya.
Us mantindrem informats.

Vocalia de Tarragona
El passat 4 d’abril ens vam reunir els col·legiats de Tarragona, vam comptar amb la col·laboració de
l’associació Down Tarragona i de la col·legiada Mariona Ruana. La Mariona ens va explicar el llenguatge en
la Síndrome de Down i la intervenció logopèdica que es fa en la primera infància. La Toñi Molné, presidenta
de l’associació, ens va explicar com es va formar l’associació, les seves activitats i projectes. Ens van donar
un tríptic informatiu i el llibre de salut de la síndrome de Down.
En la propera trobada que serà el dia 30 de maig, visitarem el CDIAP Baix Camp i Priorat, ens ensenyaran
les seves instal·lacions inaugurades recentment i ens explicaran el funcionament del centre.
Dia i hora: Dissabte 30 de maig de 2009 10’30h
Lloc: CDIAP Baix Camp i Priorat • Ctra. Castellvell 16, 43206 Reus

Us recordem que les trobades estan obertes a tots els col·legiats.
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Agenda de Formació Continuada del CLC
MAIG

• Curs: Desbloqueig emocional i habilitats socials

A càrrec de: Anna Bagó - Dates: ajornat fins a l’octubre
Horari: divendres de 15 a 20.30 h i dissabte de 10 a 14 i de 15 a 19 h - Durada: 15 hores

• Curs: Tratamiento de la fisiologia oral normal y patologica en la 1ª infancia
A càrrec de Ma. Carmen Navarro Martínez - Data dissabte 9 de maig de 2009 (ATENCIÓ: s’avançat una setmana)
Horari 9.30 a 14 i de 15.30 a 18.30 h - Durada 8 hores

• Curs: Tractament de la tartamudesa infantil

A càrrec de Alicia Fernández-Zúñiga - Dates 29 i 30 de maig de 2009 - Horari divendres de 10 a 14 i de 16 a
20 h i dissabte de 10 a 14 h - Durada 12 hores

JUNY

• Curs: La lectura: processos i dificultats

A càrrec de María Fernanda Lara Díaz - Dates 12 i 13 de juny - Horari de 10 a 14 i de 16 a 20 h. - Durada 16 h.

• Curs: Evaluación e intervención de las dificultades del lenguje: un
enfoque basado en la evidencia

A càrrec de María Fernanda Lara Díaz - Data 19 i 20 de juny - Horari de 10 a 14 i de 16 a 20 h. - Durada 16 h.

JULIOL

• Curs: Intervención logopédica en las dificultades de aprendizaje

A càrrec de María Fernanda Lara Díaz - Dates 3 i 4 de juliol - Horari de 10 a 14 i de 16 a 20 h.- Durada 16 h.

• Curs: Noves consideracions per el diagnòstic i el tractament de les
disfuncions orofacials (és indispensable haver fet el 1r nivell de Disfuncions Orofacials o tenir formació

acreditada en TMF) A càrrec de Graciela Donato i Diana Grandi - Dates 1 i 8 de juliol - Horari de 10 a 14 i de 15 a

17 h. - Durada 12 h.

• Curs: Eines diagnòstiques per el TDAH

A càrrec de: Anna Sans - Dates: 9 i 10 de juliol - Horari: a concretar

Protocolo de exploración interdisciplinaria
orofacial para niños y adolescentes
(Dirigido a Logopedas, Odontólogos, ORL y Pediatras)

Este Protocolo, como se anunció en la Revista 16 del CLC, fue presentado en las 5es Jornades de Logopèdia i Odontologia el pasado 30 de enero. Tal como se explicó en dichas jornadas y también en el artículo
que sobre el mismo se publicó en la mencionada revista, este protocolo permite hacer una observación y
detección sencilla y rápida de las posibles alteraciones y disfunciones orofaciales, para así poder derivar al
paciente al profesional adecuado.
El grupo interdisciplinario que elaboró este material, integrado por un otorrinolaringólogo, cuatro
odontólogos y tres logopedas, está realizando un cribaje de los datos recogidos por los diferentes
colectivos profesionales. El CLC, en reunión de Junta del día 01/04/09, ha acordado apoyar esta iniciativa,
por lo cual os animamos a administrarlo a vuestros pacientes niños y adolescentes, y a retornar una copia
de cada protocolo con vuestras respuestas a la sede del CLC, a nombre de “Protocolo de Exploración
Interdisciplinaria Orofacial para niños y adolescentes”.

Os recomendamos:

1 Enviar cada protocolo SIN los datos identificativos de vuestros pacientes. En el apartado de nombre y

apellido se colocarán sólo las iniciales y la edad.

2 Al lado de las iniciales del paciente por favor agregar: SEXO:... (F / M).
3 Os agradeceremos también que nos hagáis llegar vuestras observaciones y comentarios por escrito.

Ante cualquier duda podéis contactar con Diana Grandi al tel. 606 659 676. Esperamos vuestra aportación, de ser posible antes del 20 de junio, para mejorar el protocolo si fuese necesario y facilitar así la
interrelación y derivación profesional. ¡Muchas gracias!
Os adjuntamos un ejemplar del protocolo (en la pág. 6 y 7), que además está a vuestra disposición en la web del clc: www.clc.cat
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PROTOCOLO DE EXPLORACIÓN INTERDISCIPLINAR OROFACIAL PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES
(Dirigido a Logopedas, Odontólogos, Otorrinolaringólogos y Pediatras)

Realizado por:..........................................................................................Especialidad:................................................
Datos del paciente:
Nombre del paciente:............................................................................................................................Edad:................
Fecha:...........................Antecedentes:..........................................................................................................................
Concepto:
La exploración interdisciplinar orofacial, extra e intraoral comprende el examen para la detección de posibles alteraciones
morfológicas y/o disfunciones
Esta propuesta es una aproximación a un protocolo de exploración que reune 2 características:
1.- Rapidez (5-8 minutos)
2.- Simplicidad
Anamnesis padres:

1

No

Si

No sabe

1 ¿Ronca habitualmente su hijo mientras duerme?
2 Durante el sueño ¿Ha observado si al niño le cuesta respirar o lo hace con mucho
esfuerzo?
3 Ha detectado en su hijo al dormir:
Pausas o paradas respiratorias
Sueño intranquilo o agitado
Posturas anormales de la cabeza (hiperextensión, etc)
Sudoración excesiva
4 ¿Moja la almohada con saliva?
5 ¿Se cansa al correr o al hacer ejercicio?
6 ¿Se queda con la boca abierta mirando la televisión o el ordenador?
7 ¿Tiene babeo diurno?
8 ¿Se resfría frecuentemente?
9 ¿Tiene alergias y/o asma?
10 Hábitos: chupete / succión digital / onicofagia / queilofagia / otros
11 ¿Pierde la voz frecuentemente?
12 ¿Tiene problemas de pronunciación?

Respiración:

2

Bucal

Nasal

Mixta

Convexo. Clase II

Cóncavo. Clase III

Perfil:

3

Normal. Clase I
Codificación de las narinas (con respiración forzada)

4

Grado 0

Grado 1

Grado 2

Grado 3A

Grado 3B

Grado 4

Grado 5

Dilata

No colapsa
ni dilata

Colapso unilateral
parcial

Colapso parcial
bilateral

Colapso total
unilateral

Colapso total y
colapso parcial

Colapso total
bilateral
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Frenillo lingual inferior (Pedir al paciente que eleve la lengua con la boca totalmente abierta intentando tocar el paladar)

5

6

Grado 0

Grado 1

Grado 2

Grado 3

Grado 4

Grado 5

Frenectomía

Punta lengua
toca paladar

Casi toca
paladar

Equidistante entre
incisivos sup
e inferiores

Sobrepasa
incisivos inferiores

No sobrepasa
incisivos
inferiores

Amígdalas

Grado 0

Grado 1

Grado 2

Grado 3

Grado 4

Grado 5

Amigdalectomía
previa

No hay amígdalas
visibles

Amígdalas muy
pequeñas (< 25%)

Amígdalas 1/3 orofaringe

Amígdalas 2/3 orofaringe

Amígdalas 3/3 orofaringe

(entre 25% y 50%)

(entre 50% y 75%)

(> 75%)

Labios

7
1/3

Relación normal
2/3

Superior
Inferior

1/3

= 2/3

Labio superior
incompetente
en reposo

Labios secos o agrietados

Maloclusión (Angle)

8

Clase I (Normal)

Clase II/1

Clase II/2

Clase III

Mordida. Oclusión

9
Profunda
anterior

Cruzada
(uni o bilat)

Abierta

Alineación

10

Normal

Diastemas

Apiñamiento

Deglución

11

¿Hace muecas al tragar?

¿Interpone la lengua y/o labio al tragar?

Alteraciones posturales

12

Posición normal

Lordosis

Cifosis

Aumento
de la curvatura
lumbar

Dorso plano,
disminución de la
curvatura lumbar,
caida de hombros
torax plano
y abdomen prominente

Se recomienda valoración por:

13

Otorrinolaringólogo

Ortodoncista

Logopeda

Pediatra

Autores: Dra. Elsa Botini, Dr. Alberto Carrasco, Dr. Jordi Coromina, Graciela Donato, Dr. Pablo Echarri, Diana Grandi, Lida Lapitz y Dra. Emma Vila.
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NOUS COL·LEGIATS

web: www.clc.cat

Del 14 de febrer al 3 d’abril de 2009
Amaya Asis, Marta Ángela - Mataró
Bau Giménez, Ignacio José - Sant Cugat del Vallès
Font Font, Mª Teresa - La Roca del Vallès
García Aznar, Cristina - Mataró
Guilera Sardà, Anna M. - Sant Cugat del Vallès
Gutiérrez Herrera, Marina - Caldes de Montbui
Marin Talarn, Montse - Vendrell
Martí Calaf, Ma Isabel - Igualada
Martin Castañares, Izar - Vic
Montejano Freixinet, Rita - Cabrera de Mar
Oliva Garballo, Vanesa - Viladecans
Ortega Rebollo, Ana - Barcelona
Palau Giménez, Anna - Ripollet
Ribes Casals, Roser - Soses
Rios Sánchez, Eduardo - Barcelona

CAT

Il·lustració Elena Feliu

ES

Benvinguts al CLC!
Us informem que el llistat sencer (col·legiats
exercents, col·legiats no exercents i baixes
col·legials) està publicat a la nostra pàgina

web: www.clc.cat

INFORMACIÓ EXTERNA
• 7º Simposio Internacional EURO-CIU
El Implante Coclear: de la Programación a la Utilización

Zaragoza, 17-18 de abril de 2009 Información e inscripciones: FEDERACIÓN AICE - C/ Fernández Duró, 24, bajos. 08014 Barcelona.
Tel/Fax: 93-331.74.75 - aice@implantecoclear.org • www.implantecoclear.org
Matrícula:
Hasta 20 marzo: Socios AICE: 80€
Estudiantes, socios AELFA y colegiados del CLC: 90€ (adjuntando documento justificativo)
No socios: 100€
Después 20 marzo: Socios AICE: 100€
Estudiantes, socios AELFA y colegiados del CLC: 110€ (adjuntando documento justificativo)
No socios: 120€

---------------------------------------------------

• Curs-taller: Com millorar les capacitats visuals en l’aprenentatge

Data: 9 de maig - Horari: dissabte de 9 a 13 i de 15 a 19 h. - Lloc: Centre d’Optometria, Pl. Mañé i Flaquer, 9.
08006 Barcelona - Preu: 100€ - Pels col•legiats del CLC: 80€ (20% descompte adjuntant acreditació)

---------------------------------------------------

• Congreso Nacional de la SOMEF

Cádiz, 21, 22 y 23 de Mayo
Aula Magna Facultad de Filosofía - Universidad de Cádiz - Avenida Dr. Gómez Ulla nº1 -11003 - Cádiz
Secretaría Técnica XV Congreso SOMEF - Persona de contacto: Eugenia Caballero
Correo electrónico: foniatriacadiz@ono.com - Tel.: 956201034
después del 12-04-09

400€
300€

Col·legi de Logopedes de Catalunya
Bruc 72-74, 5a planta • 08009 Barcelona • Tel. 93 487 83 93 • Fax 93 487 94 52 • info@clc.cat • www.clc.cat

disseny santi duran

Precio para logopedas: antes del 12-04-09
Sesiones científicas y actos sociales
350€
Solo sesiones científicas(no incluye café ni comida de trabajo)
250€

