Full informatiu
del Col·legi

núm. 66
desembre de 2012

La revista del CLC

interessa també als mestres
Des del Servei d’Ordenació Curricular d’Educació Infantil i
Primària del Departament d’Ensenyament se’ns va demanar el
pdf de l’article “Logopèdia preventiva: competències prèvies del
llenguatge escrit. Implicacions en l’aprenentatge de la lectura
i l’escriptura”, 1a i 2a part, de les logopedes Mònica Ballester i
Núria Bonet, que estan publicats a la Revista CLC en els números
22 i 23 respectivament.
Ens van transmetre que donada la importància del tema volen
posar-ho a disposició de tots els docents i no es conformen amb
citar-lo, sinó que volen oferir-ho de manera directa. Per tant, els
hem enviat el pdf de la 1a part que ja està penjat a:
www.xtec.cat/web/curriculum/infantil
Properament, podran penjar la 2a part que es posarà a disposició
de persones no col·legiades, com es fa habitualment, quan surti
el nou número de la Revista al gener.
Felicitem a les autores per l’interès que ha suscitat el seu
treball, que sens dubte contribueix a fer difusió de la tasca del
logopeda!
Animem també a tots els col·legiats a escriure sobre les seves
experiències, sobre casos clínics, recerques que esteu fent, etc.

La Revista CLC espera rebre les
vostres aportacions!
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Premi al clc
El 30 de novembre d’enguany l’Institut Superior d’Estudis Psicològics (ISEP) va fer
lliurament al CLC del Premi al Mèrit Professional per ser el primer Col·legi professional
de logopedes de l’Estat espanyol, i també en reconeixement a la intensa labor
realitzada durant més de deu anys en la promoció i defensa de la logopèdia.
En representació de la degana del CLC, Sra. Anna Civit, van rebre el premi -lliurat
per el Sr. Raimon Gaja, director d’ISEP- la Sra. Carme López (vocal de Salut) i el Sr.
Eduardo Ríos (vocal de Benestar i Família).

Vocalia de Tarragona
El passat 20 d’octubre vam poder participar d’una sessió de Kundalini Ioga, a càrrec
de Núria Gràcia Lanceta. Ens va explicar que el Kundalini és l’energia que tenim
emmagatzemada a la base de la columna i que amb la pràctica regular d’aquest tipus
de ioga despertem aquesta energia fent que augmenti la consciència corporal, mental,
espiritual i social. Els beneficis principals del Kundalini Ioga són: enfortir la musculatura
del cos, ajudar a controlar moments d’ansietat o estrés, millorar la posició de la columna,
ensenyar tècniques per aprendre a respirar i relaxar-se, entre d’altres.
Els assistents vam poder gaudir d’uns moments per a nosaltres mateixos, prendre
consciència del nostre cos, la nostra respiració i relaxar-nos.
Propera trobada: 19 de gener 2013 a les 10.30 h, al Centre Cívic St. Pere i St. Pau de

Tarragona: “Relació entre osteopatia, psicologia i logopèdia” a càrrec de David Linares,
osteòpata de la Clínica Dental Bo-K.
Us hi esperem!

BECA GUIXÀ 9a EDICIÓ

Us informem que la Beca Guixà (9a edició) d’enguany ha quedat deserta ja que en
aquesta ocasió no s’ha rebut cap projecte.
Us recordem que cada any el CLC convoca la “Beca Josep Guixà d’elaboració de
material en català per a la logopèdia”, amb l’objectiu de retre homenatge al Sr.
Guixà, mestre de molts logopedes, i d’estimular la creació i elaboració de material
logopèdic en català.
Si hi participes tens molt a guanyar!
Anima’t a fer-ho a la propera convocatòria!

Benvolgut/da col·legiat/da,

Us informem que el divendres 9 de novembre de 2012 s’ha publicat al DOGC la
Resolució JUS/2362/2012, de 18 d’octubre, per la qual es declara l’adequació a la
legalitat de l’article 12 dels Estatuts del Col·legi de Logopedes de Catalunya (es fixa
la quota gratuïta a partir dels 65 anys - apartat segon de l’article 12), modificat per
acord de l’Assemblea General Extraordinària celebrada el 28 de març de 2012, i per
tant, es disposa la seva inscripció al Registre de Col·legis Professionals de la Generalitat de Catalunya.
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6250/1269166.pdf
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Presentació del
PROTOCOL D’AVALUACIÓ LOGOPÈDICA DE L’AFÀSIA
El dissabte 24 de novembre a la seu del COACB Col·legi
Oficial d’Agents Comercials de Barcelona), les nostres
companyes Pilar Fité, Mireia Fusté i Eulàlia Pell, ens van
presentar la seva proposta de PROTOCOL D’AVALUACIÓ
LOGOPÈDICA DE L’AFASIA.
Es va tornar a posar de manifest la gran tasca que aquest grup i la resta dels grups de la
Comissió de Protocols d’avaluació logopèdica per patologies estan portant a terme. No és
senzill elaborar un protocol d’avaluació adreçat a logopedes, que sigui a la vegada complert
i àgil. L’aportació de tots és molt important en aquesta etapa. Els autors dels diferents grups
fan la seva feina, posteriorment es analitzada per un parell d’experts en la matèria externs
al grup, i finalment la proposta es posa a disposició dels logopedes que assisteixen a les
diferents presentacions perquè donin el seu parer, facin preguntes i comentaris, etc.
El dissabte 24 hi havia molta gent al COACB que havia assistit per escoltar la presentació
del protocol i també a la Montserrat Massana, col·legiada d’honor del CLC (trobareu
tota la informació a la propera Revista), qui ens va fer gaudir d’una estona molt entranyable
i enriquidora a la vegada, amb la seva xerrada “Vivència d’una afàsia patida per una
logopeda”.
Agraïm moltíssim a les autores de la proposta de Protocol d’avaluació logopèdica
de l’Afasia i a la Montserrat Massana per la seva presentació.

Els assistents que tinguin interès en fer alguna aportació interessant a les autores del protocol,
si us plau, envieu un mail al CLC: assumpte “Protocol d’Afàsia”, i d’aquesta manera rebreu
el material corresponent perquè pugueu fer els vostres afegits o suggeriments.

Conferències
gratuïtes mensuals
Com sabeu, a l’octubre vam engegar un cicle de conferències
gratuïtes que es fan mensualment a la nova seu.
Fins ara s’han dut a terme dues xerrades:
17/10/12: “Avances tecnológicos y terapéuticos para comprender

y tratar la tartamudez desde la clínica logopédica”, a càrrec de
la Fga. María Hargrove.

24/11/12: “Vivència d’una afàsia patida per una logopeda”, a

càrrec de la logopeda Montserrat Massana, col·legiada d’Honor
del CLC.
A la propera Revista trobareu informació sobre aquestes activitats.

Us convidem a assistir-hi a les properes, i us recomanem apuntarvos amb antelació per reservar la vostra plaça. Les persones inscrites
que no justifiquin amb antelació la seva absència, per poder donar
la plaça a un altre company, quedaran excloses de poder assistir a
les tres conferències següents.
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Agenda de Formació
Continuada del clc
Desembre 2012
Curs Actualización en el abordaje logopédico del paciente laringectomizado
A càrrec de: M. Nieves Broquetas i Laia Viñals
Dates: 1 i 15 de desembre de 2012 Horari: de 10 a 14 h i de 15 a 19 h Durada: 16 hores

Gener 2013
Conferència Gratuïta “Intervenció en els SAAC de l’Autisme. Cas pràctic des de la
perspectiva familiar”
A càrrec de: Marta Martínez Martos Data: 16 de gener de 2013 Horari: de 10 a 11.30 h

Curs Educació i rehabilitació de la veu en la parla i en el cant

a càrrec de: Eduardo Ríos i Jesús Arcas Dates: 18 i 19 de gener Durada: 12 hores

Febrer 2013
Curs Detecció, diagnòstic i tractament de les disfuncions orofacials. 1r nivell (17a edició)
A càrrec de: Diana Grandi i Yvette Ventosa Dates: 2, 16 i 23 de febrer de 2013 Horari: de 10 a 14 i de
15 a 18 h Durada: 21 hores

Conferència Gratuïta “Instruments d’avaluació de la veu. La Dosimetria”

A càrrec de: Orietta Calcinone i Eduardo Ríos Dates: 9 de febrer de 2013 Horari: de 10 a 12 h Durada: 2 hores

Març 2013
Curs Anàlisi del discurs narratiu en el tell

A càrrec de: Encarna Pérez Pérez Dates: 2 i 16 de març de 2013 Horari: de 9 a 14 h Durada: 10 hores

Conferència Gratuïta “PECS“

A càrrec de: Sonia Vilaltella Data: març/abril (a definir) Horari: matí

Jornada del Dia Europeu de la Logopèdia

Data: març de 2013 (dia a confirmar) Horari: a confirmar

Abril - Maig 2013
Curs Teràpia miofuncional en disfuncions orofacials 2n nivell (7a edició) (Curs Interdisciplinari)

A càrrec de: Diana Grandi, Yvette Ventosa i ponents invitats. Dates: 20 i 27 d’abril i 4, 11 i 25 de maig de 2013
A més a més, si t’interessa l’àrea miofuncional, reserva’t aquesta data: divendres 12 d’abril de 2013

7es Jornades de Logopèdia i Odontologia – FDM Internacional

Ja rebràs més informació!

Nous col·legiats de l’1 d’octubre al 30 de novembre de 2012
Alimany Ydáñez, Patrícia - Barcelona
Bosch Ayguadé, Marta - Balaguer
Calvet Redondo, Carla - Bescanó
Gutiérrez Enes, Laura - Barcelona
López Mata, Laia - Rosselló
Martínez Osuna, Cristina - Sabadell

Martos Vietz, Samantha - Vilajuïga
Merenciano Domingo, Laura - Barcelona
Miranda Freeman, Majela Lainet - Caldes de Malavella
Moral Martí, Meritxell - Barcelona
Poyal Ribalta, Anna María - Sant Celoni
Reig i Sansó, Concepció - Barcelona

Sánchez Carrascal, Montserrat - Sta. Coloma de Gra.

horari del CLC
de dilluns a divendres de 9 a 14 h i de 15 a19 h

Benvinguts al CLC!
Us informem que el llistat sencer
(col·legiats exercents, col·legiats no
exercents) està publicat al nostre web:

www.clc.cat
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BIBLIOTECA DIGITAL
MUNDIAL DE LA UNESCO

Ya está disponible en Internet, a través del sitio

www.wdl.org
Reúne mapas, textos, fotos, grabaciones y películas de
todos los tiempos y explica en siete idiomas las joyas y
reliquias culturales de todas las bibliotecas del planeta.
La BDM no ofrece documentos corrientes, sino “con valor
de patrimonio, que permitirán apreciar y conocer mejor las
culturas del mundo en idiomas diferentes: árabe, chino,
inglés, francés, ruso, español y portugués. Hay además
documentos en línea en más de 50 idiomas”.
El acceso es gratuito y los usuarios pueden ingresar
directamente por la Web, sin necesidad de registrarse.
El sistema propone las explicaciones en siete idiomas. Los
documentos, por su parte, han sido escaneados en su
lengua original.
Los responsables afirman que la BDM está sobre todo
destinada a investigadores, maestros y alumnos, pero la
importancia que reviste ese sitio va mucho más allá de la
incitación al estudio a las nuevas generaciones que viven en
un mundo audiovisual.
Este proyecto tampoco es un simple compendio de historia
en línea: es la posibilidad de acceder, íntimamente y sin
límite de tiempo, al ejemplar invalorable, inabordable,
único, que cada cual alguna vez soñó conocer.

2n Congrés de l’European Society
for swallowing disorders:
“Uniting Europe against Dysphagia”
Del 25 al 27 d’Octubre es va celebrar a Barcelona el 2n Congrés de l’European Society
for swallowing disorders: “Uniting Europe Against Dysphagia”.

Les logopedes Marisa García i Judith Ejarque van tenir l’oportunitat de conèixer les actualitzacions en recerca, en el diagnòstic i en el tractament de les alteracions de la deglució
i de les seves complicacions. Com a integrants de la Comissió de Protocols d’Avaluació
per patologies logopèdiques i en representació del seu grup, van presentar el pòster
“Evaluation protocol of oropharyngeal dysphagia developed by CLC” que va ser
escollit, entre d’altres, per tenir una breu presentació oral.
Va ser tot un repte, però no podíem deixar passar aquesta oportunitat de l’esmentat protocol. L’idioma no podia suposar una barrera per als especialistes de la comunicació!
El següent pas és revisar alguns aspectes i editar-lo.
A la propera revista podràs llegir més informació sobre aquest congrés.
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Benvolgut/da col·legiat/da,
Us transmetem una petició de les logopedes Berta Salvadó (CLC-1250), Sònia Vilaltella
(CLC-1159), i Mariona Clofent (CLC-1519), del centre COADI de Barcelona:
Hola companys/es,
Tenim formació en la metodologia Prompt. Darrerament ens estan arribant casos de nens
amb dispràxies greus infantils de la zona de Girona. Ens agradaria saber si coneixeu algun
professional que també tingui aquesta formació per poder derivar els casos.
Moltíssimes gràcies!
Berta Salvadó, Sonia Vilaltella i Mariona Clofent
COADI • Centro Orientación Asistencia Desarrollo Infantil, 93 272 67 28

Us informem que el passat divendres 2 de novembre de 2012 es va publicar al DOGC
el Decret número 142/2012, de 30 d’octubre, del Consell Social de la Llengua de
Signes Catalana i d’atribució de funcions en matèria de política lingüística de la
llengua de signes catalana.
http://www.gencat.cat/dogc
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
Número 6245
2.11.2012

Informació externa
AELFA: Formació curs 2012-2013
Trastorns del desenvolupament des
de la visió clínica i la educativa

- A l’entorn dels Trastorns Auditius:
Clínica: 20 d’octubre. Dra. A. Claveria.
Educació: 24 de novembre. C. Gomar, N. Sadurní i C. Palmés.
- A l’entorn dels Trastorns del Desenvolupament
del Llenguatge i la Parla.
Clínica: 15 de desembre. M. Serra
Educació: 2 de març de 2013. V. Acosta
- A l’entorn de la Discapacitat Motriu
Clínica: 12 de gener de 2013. M. Puyuelo
Educació: 2 de febrer de 2013. C. Rosell
- A l’entorn de la Discapacitat Intel·lectual
Clínica: 13 d’abril de 2013. M.C. Jané
Educació: A concretar. Fundació Talita.
Descompte per a col·legiats i per a socis d’AELFA
Informació: www.aelfa.org/upfiles/files/A90217.pdf

Xerrada gratuïta
“El llenguatge: molt més que paraules”

disseny santi duran

Data: 21 de gener de 2013 Organitza: Cercles Formació
Informació: www.grup-cercles.es

Curs Estratègies de Comunicació i
Programació Neurolingüística per a
Logopedes

Descompte per als col·legiats
Dates: 25 i 26 de gener, 1, 2 i 8 de febrer de 2013
Organitza: Centre Parla (Girona)
Informació: www.centreparla.com

Taller Consciència fonològica

Data i Horari: Dissabte 26 de Gener de 9 a 19 h (8 hores).
Preu: 25 €. Si reserves plaça abans del 22-12-2012, el preu
és de 18 €. Lloc: Seu d’UDITTA, C/ Ca l’Escoda 8 (local)
de Vilanova i la Geltrú, Barcelona.
Informació i inscripcions: 93 893 33 53 - info@uditta.com

Curs Teràpia de Moviments Rítmics TMR - i Integració de Reflexes Primitius

Descompte als logopedes col·legiats
Dates: Nivell 1: 9-10 de febrer de 2013
Nivell 2: 27-28 d’abril de 2013
Nivell 3: 8-9 de juny de 2013
A càrrec: Eva M. Rodríguez Informació: www.creixent.org
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