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Aquest any estrenarem nova seu!
Tenim una notícia molt important i que ens omple d’il·lusió!
El 19 de gener vam signar la hipoteca per a la compra de la
seu del CLC. Es tracta d’una casa de dues plantes ubicada al
Passatge Pagès de Barcelona.
Et mantindrem al corrent de totes les novetats
que es vagin produint, però si vols tenir
més informació sobre aquest tema i d’altres
igualment importants per al nostre col·lectiu,
vine a la propera Assemblea!

Celebrem junts el Dia de la Logopèdia!
Per 3€ per persona, el CLC et porta al Cine-Fòrum de la pel·lícula
“El discurs del Rei”. Pots portar a la teva família i amics, però
és imprescindible que t’apuntis abans del 25/02 trucant al Col·legi
(93 487 8393), perquè l’aforament de la sala és limitat.
Data: dissabte 5 de març de 2011 – Hora: 10.30 (es
recomana arribar 15’ abans) Lloc: properament et confirmarem
l’adreça (serà una de les sales del grup Balanyà)
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DIA EUROPEU DE LA LOGOPÈDIA

Què és el Dia Europeu de la Logopèdia (DEL)?

El 2004 la CPLOL va crear el Dia Europeu de la
Logopèdia (DEL) amb la finalitat d’augmentar la
informació sobre la professió de logopeda a tota
Europa. Es va considerar essencial crear aquest dia
per despertar la consciència pública en relació als
trastorns de comunicació, el seu efecte sobre la salut
humana, els drets dels pacients amb trastorns de la
comunicació i les formes d’ajut. El missatge del Dia
de la Europeu de la Logopèdia (DEL) és que la prevenció dels trastorns de la comunicació pot guanyar
amb l’intercanvi de coneixements i experiència dels
professionals a tota Europa. Amb aquesta premissa,
cada any es proposa un tema i, si pot ser, un lema
comú, utilitzant materials compartits.
El tema del DEL 2011:

“Els reptes de l’audició en
un món sorollós”
Quins són els objectius de la Unió Europea (UE) per al dia
de la logopèdia?

La paraula clau és “informació”. Informació sobre el
llenguatge i els trastorns de la comunicació, sobre
el treball dels logopedes, sobre la CPLOL i les organitzacions locals. Informació per augmentar, tant la
demanda dels usuaris como el grau de sensibilització
de les autoritats, respecte al que els logopedes fan i
la informació que es dóna als usuaris (sobre els drets
dels pacients i quin tipus d’ajut poden obtenir i on).
A més a més, el Dia Europeu de la Logopèdia és un
objectiu en si mateix, per augmentar les activitats
relacionades amb la logopèdia i la participació, a tota
Europa, de les institucions i dels professionals.

Quins són els grups destinataris?

Per a pacients, usuaris i públic en general, el DEL
hem de difondre informació sobre la parla, l’audició,
la veu, el llenguatge i els trastorns de la comunicació
i sobre les possibilitats de tractament;
Metges, mestres i altres professionals, les activitats del DEL han d’oferir oportunitats per a l’intercanvi professional;
Polítics, comunitats i autoritats locals, és important dirigir l’atenció sobre el grup, sovint oblidat, de
les persones amb problemes de comunicació, que no
poden expressar les seves necessitats de la mateixa
forma que els altres;
Periodistes i reporters, sensibilitzar-los perquè
ofereixin una àmplia i interessant gama d’informació sobre la parla, l’audició, la veu, el llenguatge,
els trastorns de la comunicació i les possibilitats de
tractament;
Logopedes, el DEL hem d’oferir l’oportunitat de
mostrar al públic la nostra contribució a la salut i a
l’educació;

Quin tipus d’activitats es poden organitzar?

• Instal·lació d’una línea telefònica, per informar

al públic.
• Projeccions realitzades per logopedes o estudiants
en escoles, guarderies, hospitals o en consultoris
privats. Distribució de fulletons i cartells en escoles,
guarderies, centres d’atenció primària, hospitals,
centres sociosanitaris i altres serveis.
• Campanya de difusió en mitjans de comunicació,
mitjançant la publicació d’articles en revistes i diaris
i entrevistes a la ràdio i a la televisió.
• Conferències de premsa.
• Entrevista a vianants sobre el coneixement que
tenen de la logopèdia, què fa el logopeda, etc.
• Organització d’un simposi sobre un tema específic,
tant per a professionals com per al públic.
• Organització de taules rodones obertes al públic
i als professionals.
• Jornada de portes obertes en centres i institucions
públiques.

Com organitzarem el DEL?

Les experiències d’anys anteriors, ens indiquen que
els següents factors poden contribuir a l’èxit:
• Crear un grup de treball ja que en equip s’assoleixen
millors resultats;
• Planificar les activitats de difusió amb antelació;
• Crear un calendari de totes les activitats
programades;
• Fer un bon ús de la tecnologia i Internet;
• Establir contactes personals amb els mitjans de
comunicació i responsables polítics;
• Tenir en compte l’enllaç al web de la CPLOL i
associacions nacionals, per a l’intercanvi de fulletons,
cartells, etc.;
• Garantir que organitzacions nacionals i locals de
suport al projecte estiguin disposades a contribuir
de manera pràctica;

Quines són les avantatges de celebrar el DEL?

La celebració del Dia Europeu de la Logopèdia
augmenta la consciència pública sobre els trastorns
de la comunicació i el paper del logopeda, així com
també sobre l’avaluació, diagnòstic i tractament
logopèdics. És també una oportunitat per promoure
la tasca de les associacions i col·legis de logopedes,
no sols dintre de cada país que formem part de
la UE, sinó també conjuntament tots els països
europeus.
Celebrar el Dia Europeu de la Logopèdia ens permet
demostrar que els logopedes, a tota Europa, tenim
un objectiu comú i que estem treballant junts per a
la promoció de la salut i el benestar en nens i adults
amb trastorns de la comunicació.

Per a més informació: http://www.cplol.eu/eng/EU%20day.htm
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Contribueix a difondre el que fem els logopedes!
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La Vocalia de Salut informa:
Qüestionari per establir nous contactes amb les
eall (entitats d’assegurança lliure-mútues)
L’any 2005, com alguns de vosaltres recordareu, el CLC va realitzar entrevistes amb diverses mútues amb
la finalitat d’obtenir informació sobre si aquestes entitats disposaven o no de cobertura logopèdica,
quines eren les condicions d’accés dels professionals als seus quadres mèdics o guies de serveis, quins
especialistes feien les derivacions, quins controls de qualitat hi havia sobre tractaments, les tarifes de
preus per sessió, etc.
En aquell moment també se’ls va oferir la possibilitat d’establir un conveni amb el CLC que actualment
es manté amb Agrupació Mútua.
Des de la Vocalia de Salut pensem que cal tornar a realitzar entrevistes amb totes les mútues amb les
que sigui possible, per disposar de dades actualitzades per poder oferir-les als col·legiats i també per
traspassar les inquietuds del nostre col·lectiu a aquestes entitats d’assegurança lliure. Per tal que les
entrevistes amb les mútues resultin profitoses, volem recollir prèviament informació dels col·legiats
que treballin amb aquestes entitats. Per això, els propers dies, us farem arribar per correu electrònic el
següent qüestionari:

Núm. de col·legiat:
Població:
Nom de la
mútua

Patologies
cobertes

Nombre de
sessions

Quant et paguen
per sessió?

Comentaris

• Quin és el circuït de derivació perquè el pacient arribi a la vostra consulta?
• Quins aspectes creus que cal millorar?
• Altres observacions:
Us agrairem que els professionals que treballeu amb mútues ens el retorneu un cop respòs a la mateixa
adreça info@clc.cat, el més aviat possible, perquè properament realitzarem les noves entrevistes.
Esperem poder-vos informar als propers fulls del resultat d’aquestes trobades.
Moltes gràcies per la vostra col·laboració!

Vocalia de Girona
Us volem comentar que el passat dia 26 de novembre una vintena de logopedes vam passar una
estona fantàstica i molt emotiva gaudint de la companyia de la nostra apreciada companya, la
logopeda Montserrat Massana. Ella ens va presentar material de logopèdia que ha elaborat i també
ens va parlar de la seva experiència com a logopeda que pateix dificultats en el llenguatge. Li donem
les gràcies per la seva aportació!
I aprofitem per a desitjar-vos un feliç 2011 a tothom.

Anna Vila, Vocalia de Girona

Vocalia
de Tarragona
Propera trobada de col·legiats a Tarragona:
ACTUALITZACIÓ EN PROVES PSICOPEDAGÒGIQUES

26 de febrer de 2011 a les 12 h. CENTRE ÀGORA: Ramon i Cajal, 21, 5è 2a. 43001 TARRAGONA
La Iolanda Monclús (psicopedagoga) i la Pilar Julià (psicòloga) ens posaran al dia sobre proves
psicopedagògiques.

Màxim 15 places. Inscripció a info@clc.cat

4 - Full informatiu del CLC (n.56 - desembre 2010)

Presentació dels PROTOCOLS D’AVALUACIÓ
per PATOLOGIES
Molts dels nostres companys estan portant a terme, des de fa temps, un treball molt important per a
tot el col·lectiu i ara ha arribat el moment de compartir aquesta feina amb tots vosaltres. La presentació
dels protocols als col·legiats és un pas previ a la presentació “oficial” i a l’edició dels mateixos.

Aquest semestre ha començat la roda de presentació als col·legiats. El dissabte 29 de gener, les col·legiades
Laura Carasusán, Graciela Donato i Yvette Ventosa van presentar-nos el seu treball:

Protocol d’avaluació de disfuncions orofacials

Va ser una presentació molt interessant i d’una manera clara i acurada ens van mostrar com han plantejat
l’esmentat protocol: l’objectiu que persegueix, el marc teòric, les proves i fitxes que l’integren i els altres
punts que conté: explicació de com passar les proves, glossari, recomanacions i bibliografia. Aquest protocol
serà presentat de manera “oficial” a les 6es Jornades de Logopèdia i Odontologia, el proper 8 d’abril.
El dissabte la sala del Col·legi estava plena de col·legiats... prop de 60! L’interès demostrat, tant en l’assistència com en l’atenció de tothom, els comentaris i algunes aportacions molt interessants, va posar
de manifest que la tasca que des del CLC es va impulsar per a l’elaboració dels protocols d’avaluació per
patologies, és una fita de rellevància cabdal per al nostre col·lectiu: no n’hi ha d’altres similars, fets per
logopedes i adreçats a logopedes, organitzats seguint una mateixa estructura i amb la possibilitat que
puguin convertir-se en eines d’avaluació objectiva... Sens dubte, aconseguir aquesta fita ens permetrà
avançar moltíssim en la detecció precoç i en la qualitat diagnòstica de cada patologia, i ens guiarà més
fàcilment cap a la intervenció adequada.
Agraïm una altra vegada i de manera especial a la Laura, la Graciela i la Yvette, que van ser les encarregades
“d’obrir foc”-i no era una feina fàcil!- i també a la resta de col·legiats que integreu altres grups i esteu
treballant en els altres protocols, per la vostra dedicació i esforç!
Properament continuarem la roda de presentació. El dissabte 9 d’abril de 2011 a les 10 h, a la seu del
Col·legi, les nostres companyes Teresa Herrero, Isabel Navarro, M. Victòria Solà i Cristina Tomàs ens presentaran la seva feina: PROTOCOL DE TEL
No t’ho perdis! La teva presència és important! T’hi esperem!
Necessitem la teva valuosa opinió!

INFORMACIÓ IMPORTANT

Normes a tenir en compte a les consultes logopèdiques
El nivell d’accessibilitat exigible per a usos públics ve determinat per la taula 2.1 de l’Annex 2 “Normes
d’accessibilitat a l’edificació” del Decret 135/95”. Aquesta taula, en l’apartat d’Usos de l’Edificació corresponent a Ús Sanitari, fa un esment específic a Hospitals i Clíniques a l’hora del compliment de la normativa,
entenent com a tals aquells centres sanitaris on es dóna assistència a pacients en règim d’internament,
però no parla de les consultes mèdiques de professionals de qualsevulla especialització, entre elles la de
logopèdia. Aquestes consultes tampoc es poden considerar Centres d’Atenció Primària, que és un concepte
diferent (implica la prestació de serveis que abasten diferents especialitzacions).
Per aquest motiu, el Consell per a la Promoció de l’Accessibilitat i Supressió de Barreres Arquitectòniques,
per tal que es procedeixi en conseqüència amb “l’esperit de la Llei” en favor de les persones amb mobilitat
reduïda, va considerar que eren equiparables a un comerç en el qual la transacció econòmica es fa a
compte d’un servei en lloc de a compte d’un bé. Segons l’Annex 2 del Codi d’accessibilitat, els comerços
han de complir la normativa d’accessibilitat per a superfícies iguals o superiors a 100 m2.
Per tant:
a) Si la superfície construïda total del local és inferior a 100 m2 no li és d’aplicació el Decret 135/95 de 24
de març.
b) Si la superfície construïda total del local és igual o superior a 100 m2 i igual o inferior a 500 m2, es
requereix itinerari practicable i disposar de cambra higiènica adaptada.
c) Si la superfície construïda total del local és superior a 500 m2, es requereix itinerari adaptat i disposar
dels elements de l’edificació adaptats que s’indiquen a la taula 2.1.
Secretaria del Consell per a la Promoció de l’Accessibilitat i Supressió de Barreres Arquitectòniques
Institut Català d’Assistència i Serveis Socials. Departament de Benestar Social i Família - 93 483 17 87
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En relació a la marató de tv3

Us reproduïm la carta que la nostra degana, Sra. Anna Civit, va adreçar a
la Sra. Carme Basté, Directora de la Fundació La Marató de TV3 i Directora
de Responsabilitat Social Corporativa de la CCMA (Corporació Catalana de
Mitjans Audiovisuals), després de nombrosos intents per aconseguir que el
nostre col·lectiu estigués representat en la Marató de TV3 de 2010.

Benvolguda Sra. Carme Basté,
En primer lloc voldria felicitar-la pel magnífic resultat obtingut en la
Marató de TV3 ja que es va aconseguir una xifra molt important per
a totes les persones amb lesions medul·lars i cerebrals adquirides.
Moltes felicitats a tots.
Com a degana del Col·legi de Logopedes de Catalunya (CLC) voldria
expressar-li el meu desconcert i el de tots els logopedes que treballem
amb pacients amb lesions cerebrals adquirides, que cregui’m, són
molts, en veure que, en cap moment del programa, van tractar el
tema de la dificultat de les alteracions de la comunicació que aquest
pacients presenten. Evidentment, al no tractar el tema de les dificultats
del llenguatge dels lesionats cerebrals, tampoc es va parlar del paper
del logopeda, especialista en la reeducació, diagnòstic i tractament
de les alteracions de la comunicació en general i de les derivades de
lesions cerebrals adquirides, en particular.
Vull posar en el seu coneixement, que són tantes les queixes que
hem rebut a la seu del CLC, tan per part de pacients com de professionals, com de familiars que ens han comunicat el seu desconcert
al no veure l’especialista que treballa amb el seu fill/a, pare/mare…
en el programa de la Marató, que he cregut que tenien un pes prou
important perquè jo les hi fes arribar a vostè.
Si bé és cert que la majoria de pacients que van sortir el dia de la
Marató presentaven problemes a nivell motor, la realitat evidencia que
també n’hi ha molts (segons estadístiques 4 de cada 5 persones afectades per una lesió cerebral adquirida) que presenten greus problemes
per a comunicar-se i per a relacionar-se amb el seu entorn.
La meva sorpresa és que tampoc, al preparar el tema d’enguany,
ningú pensés en el CLC com a organisme oficial consultor, ja que com
a tal, vetllem per als logopedes i també per als usuaris de la logopèdia
i en especial aquells que no poden expressar-se per ells mateixos, com
seria el cas. M’agradaria que en properes ocasions pogués adreçar-se
a nosaltres, al menys per tal d’estar informada del treball que fem.
Per part del CLC, vam trucar diverses vegades en les setmanes
anteriors a la Jornada televisiva per tal d’explicar-li la importància
d’aquest professional dins de la temàtica que es tractava i oferir-los
col·laboració. Vàrem aconseguir, al final, parlar amb un membre del
seu equip, que ens va respondre que “tothom vol sortir a la Marató
de TV3”, resposta completament inoportuna i fora de lloc, ja que no
ens oferíem per lluir-nos, sinó que, igual que vostè, el que preteníem
era ajudar a aquests pacients i evidenciar la seva dura realitat i, de pas,
omplir el buit que l’equip organitzador del programa havia creat.
Els logopedes millorem la seva parla, la seva comprensió i els hi
donem eines perquè puguin gaudir d’una vida més plena, més autònoma i el més normalitzada possible i a voltes, com aquesta carta,
intentem que la societat els hi doni la consideració que es mereixen i
que no poden reclamar.
Considero que l’autonomia de poder caminar i moure’s és molt
important, però no infravalorem la capacitat de poder parlar i expressar el que un sent i vol, el que necessita, el que desitja... Si ens priven
de la capacitat de comunicar-nos estem aïllats, sols, enfonsats i a la
llarga immòbils.
Desitjo que en un futur no llunyà puguem col·laborar ambdues
institucions per tal de millorar la qualitat de la informació i la veracitat
de la mateixa.
Atentament,
Anna Civit i Canals, Degana del CLC

Un nou servei
pels col·legiats
El CLC ha arribat a un acord de
col·laboració amb l’empresa
Secure Còpia, SL que ofereix
descomptes sobre les seves tarifes
a tots el col·legiats que vulguin
disposar dels seus serveis.
Secure Còpia, SL és una
empresa de Serveis d’Internet
especialitzada en les Copies
de Seguretat, sent les
seves principals referències
estratègiques la innovació
tecnològica, l’orientació al client
i el servei d’assistència tècnica.
Coneixedors de la importància
que la seguretat de les dades
té per les empreses, Secure
Còpia, SL ofereix la possibilitat
de realitzar còpies de seguretat
diàries mitjançant banda ampla,
emmagatzemant les seves dades
de forma encriptada en un Data
Center d’alta tecnologia dissenyat
per suportar les copies diàries
de milers d’empreses nacionals i
estrangeres.
Per més informació: www.securecopia.es

Nova plaça de
logopèdia a
l’àmbit sanitari
Donem l‘enhorabona a
la logopeda Rosa Espín
Munné que des del mes
de desembre de 2010
exerceix com a logopeda
al Servei de Rehabilitació
de l’Hospital Joan XXIII de
Tarragona!
Ens ha manifestat que
inicialment la seva tasca
es centrarà en l’atenció de
pacients neurològics que
requereixen rehabilitació
per afàsies i disfàgia.
Li desitgem molt bona feina
i esperem poder comptar
properament amb més
places de logopèdia en
l’àmbit sanitari.

6 - Full informatiu del CLC (n.57 - febrer 2011)

Honoraris professionals
Tal com us hem informat en anteriors fulls, des que va entrar en vigor la Llei Òmnibus (Ley 25/2009 de 22 de
diciembre de modificación de diversas leyes para su adaptación a la ley sobre el libre acceso a las actividades de
servicios y su ejercicio. Disposición 20725 del BOE 308 de 2009), els col·legis professionals han hagut de realitzar
alguns canvis en el seu funcionament o organigrama de gestió.
Una de les modificacions més rellevants és la prohibició als Col·legis d’establir barems orientatius o
recomanacions d’honoraris.
Catorce. Se añade un nuevo artículo 14 con la siguiente redacción:
«Artículo 14. Prohibición de recomendaciones sobre honorarios.
Los Colegios Profesionales y sus organizaciones colegiales no podrán establecer baremos orientativos ni
cualquier otra orientación, recomendación, directriz, norma o regla sobre honorarios profesionales, salvo lo
establecido en la Disposición adicional cuarta.»
«Disposición adicional cuarta. Valoración de los Colegios para la tasación de costas.
Los Colegios podrán elaborar criterios orientativos a los exclusivos efectos de la tasación de costas y de la
jura de cuentas de los abogados.
Dichos criterios serán igualmente válidos para el cálculo de honorarios y derechos que corresponden a los
efectos de tasación de costas en asistencia jurídica gratuita.»

D’altra banda, des del CLC s’ha plantejat la necessitat de fer un estudi de mercat per saber quines són les tarifes
que s’estan cobrant actualment en el territori català. D’aquesta manera tindrem una informació actualitzada.
Perquè aquest estudi de mercat sigui el més fiable i representatiu de la realitat del nostre exercici diari, necessitem
la col·laboració d’aquells logopedes que exerceixen dins la pràctica privada. És per això, que es sol·licita la vostra
col·laboració omplint l’enquesta següent que, a més a més, us adjuntem en un document a part perquè
pugueu omplir-la fàcilment. Envieu-la, si us plau, per correu electrònic al CLC o bé per correu ordinari si
desitgeu contestar-la de manera anònima.
Esperem la vostra resposta el més aviat possible. Moltes gràcies per la vostra col·laboració.
Victoria González, tresorera de la Junta de Govern del CLC

ENQUESTA SOBRE HONORARIS PROFESSIONALS 2011:
POBLACIÓ ON S’EXERCEIX
PATOLOGIES QUE S’ATENEN
TIPUS DE POBLACIÓ QUE S’ATÉN
• Preu Primera visita
• Visita diagnòstica 45’
• Informes
• Assessorament altres professionals 60’
• una sessió setmanal
• Visita individual 30’

• dues sessions setmanals
• més de dues sessions setmanals
• una sessió setmanal

• Visita grup 30’

• dues sessions setmanals
• més de dues sessions setmanals
• una sessió setmanal

• Visita individual 45’

• dues sessions setmanals
• més de dues sessions setmanals
• una sessió setmanal

• Visita grup 45’

• dues sessions setmanals
• més de dues sessions setmanals

• Visites a domicili 45’
• Altres conceptes que no estiguin recollits en l’enquesta
Gràcies per la vostra col·laboració

7 - Full informatiu del CLC (n.57 - febrer 2011)

2011

Agenda de Formació Continuada del clc
febrer

Curs: Teràpia miofuncional en disfuncions orofacials 2n nivell (5a edició)

A càrrec de: Diana Grandi - Llicenciada en Fonoaudiologia. Logopeda especialitzada en Teràpia Miofuncional

(TMF). Barcelona. Yvette Ventosa - Logopeda especialitzada en TMF. El Vendrell (Tarragona). Laura Carasusán
- Logopeda especialitzada en TMF. Barcelona. Jordi Coromina - ORL Centro Médico Teknon. Barcelona.
Andreu Puigdollers i Ana Molina - Màster d’Ortodòncia de la UIC. Barcelona. Joan Pau Marcó - Ortodontista
especialitzat en Tècnica Lingual. Barcelona. Hugo Aravena - Ortodontista i Especialista en ATM. Barcelona.
Xavier Maristany - Estomatòleg Practicant de la Rehabilitació Neuro-Oclusal. Barcelona
Dates • Mòdul A: dissabtes 12, 19 i 26 de febrer de 2011
• Mòdul B: dissabtes 12, 19 i 26 de març de 2011
Horari Els dies 12 i 19/02 i 12 i 19/03 de 9.30 a 14 i de 15 a 18.30 h. Els dies 26/02 i 26/03 de 10 a 14 h.
Durada 20 hores cada mòdul. Total: 40 hores. Lloc: CLC

abril
6es Jornades de Logopèdia i Odontologia - Fòrum Dental del Mediterrani
“Avenços en l’abordatge interdisciplinari de les disfuncions orofacials”
Divendres 8 d’abril de 2011 - Palau de Congressos de Montjuïc – Barcelona
Consulta el programa en el web. No t’oblidis de preparar el teu pòster! (normes en la pàg 8)

maig-juny
Curs: La comunicació integral: interacció, entre el llenguatge verbal, gestual i actitudinal
A càrrec de: Roser Garganta, amb la col·laboració d’Anna Gómez Lima i Marta Sardà.
Dates dissabtes 21 i 28 de maig i 4 de juny de 2011
Horari dissabtes 21 i 28 de maig de 10 a 14 i de 15 a 19 h. dissabte 4 de juny de 10 a 14 h.
Durada 20 hores. Lloc CLC

juliol
3r Congrés del Col·legi de Logopedes de Catalunya
7 i 8 de juliol de 2011 – Casa de Convalescència - Barcelona
Bloc 1: Avaluació i intervenció en TEL
Bloc 2: Alteracions neurològiques que cursen amb dificultats del llenguatge
i de l’alimentació
9 de juliol de 2011: Tallers - Properament rebreu el programa definitiu.

Reserveu-vos les dates!

Nous col·legiats de l’1 de novembre al 31 de gener de 2011
Arranz Sanz, Mª Isabel - Terrassa
Belmonte Lafuente, Montserrat - Barcelona
Calvo Calvo, Juan Pablo - Barcelona
Carazo Herrera, Cristina - Barcelona
Fabré Porxas, Maria - Barcelona
García Campaña, Carlos - Sta. Coloma de Gramanet
García Cazorla, Guadalupe - Viladecavalls
García Domínguez, Laura - Sant Andreu de la Barca
Garrote Chaves, Víctor Manuel - Ripollet

Girbau Massana, Mª Dolores - Girona
González Fernández, Aroha - Tossa de Mar
Lacárcel Becerra, Laura - Badia del Vallès
Martí Escofet, Laura - Vilafranca del Pened
Martí Royo, Gemma - Sant Sadurní d’Anoia
Romero Cabello, Anna - Sant Boi de Llobrega
Serrano Santos, Laura - Vilanova i la Geltrú
Victory Farré, M. Rosa - Barcelona
Zamora Rodríguez, Sònia - Barcelona

Benvinguts al CLC!
Us informem que el llistat sencer
(col·legiats exercents, col·legiats no
exercents i baixes col·legials) està publicat
al nostre web: www.clc.cat

horari del CLC de dilluns a divendres
de 9 a 14 h i de 15 a19 h
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6es Jornades de Logopèdia i Odontologia – FDM
8 d’abril de 2011

Ja s’apropen les 6es Jornades! Podeu fer directament la vostra inscripció en el link:
www.puntex.es/fdm/index.php?sec=104 o al web del CLC www.clc.cat on trobareu també tota la
informació. Hem de transmetre a tots els professionals assistents al FDM (odontòlegs, odontopediatres,
ortodontistes, etc.) el que fem. Per això és molt important que prepareu i presenteu Pòsters!

Normes per a la presentació de pòsters

Els professionals que presentin pòsters a les 6es Jornades de Logopèdia i
Odontologia organitzades pel Col·legi de Logopedes de Catalunya, cal que s’ajustin a
les instruccions que es detallen a continuació:
Hauran d’enviar un resum del pòster en format word o PDF al Comitè Científic perquè aquest faci
una valoració inicial i doni la corresponent notificació d’acceptació.
El resum ha de portar:
1. Títol: en majúscules i negreta (quinze paraules com a màxim).
2. Autors: inicial del nom i primer cognom i el nom de cada autor separat per una coma. No cal
indicar els càrrecs. Subratllar el primer autor.
3. Centre: nom del centre i el servei on treballen els autors. Fer-hi constar la població.
4. Contingut: introducció, desenvolupament, conclusions i bibliografia.
En un full a part han de constar (per a ús intern) les dades del primer autor: Nom i Cognoms, Adreça,
Població, Codi Postal, Telèfon, Fax i Adreça electrònica.

El Comitè Científic farà la valoració dels resums dels pòsters i amb suficient antelació
comunicarà al primer autor si el seu treball ha estat acceptat. En cas afirmatiu, el pòster serà confeccionat d’acord a les següents indicacions:

- A la part superior esquerra: Títol; Autor/s; Centre i població.
- Contingut: Introducció; Desenvolupament; Discussió i/o Conclusions; Bibliografia.
- Format: les dimensions del pòster hauran de ser de 90 cm d’amplada per 110 cm d’altura, i es
recomana utilitzar una lletra no inferior a mida 24.
- El material del pòster haurà de ser lleuger i susceptible de ser enganxat en els panells destinats a
aquest fi en l’àrea assignada pels organitzadors.
- El mateix dia de les 6es Jornades l’autor ha de portar el pòster i el material necessari per a posar-ho
en el lloc adient.

Observacions

• Tots els treballs acceptats pel Comitè Científic podran aspirar al premi al millor pòster.
• No s’acceptarà cap pòster sense la inscripció prèvia i el corresponent pagament del primer autor
signant.
• Termini màxim de presentació dels resums: 4 de març de 2011
• Els treballs no s’acceptaran si:
1) Es reben després del 4 de març de 2011.
2) Són incomplets.
3) El primer signant no està inscrit i/o no ha efectuat el pagament corresponent.
4) L’objectiu de la presentació es considera comercial.
• Premi per al millor pòster: 400€

Assemblea Ordinària 2011
Us informem que el dimecres 2 de març es farà l’Assemblea Ordinària,
a les 12.30 h (1a convocatòria) i a les 13 h (2a convocatòria).
Recordeu que podeu presentar proposicions a sotmetre a l’Assemblea General fins a 15
dies abans de la celebració de la mateixa. Aquestes proposicions s’hauran de comunicar
per escrit amb la signatura de deu col·legiats com a mínim.

Reserveu-vos aquesta data. Comptem amb vosaltres!
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Lectura fàcil: accés a la lectura per a persones
amb trastorns de l’aprenentatge
L’Associació Lectura Fàcil és una entitat sense afany de lucre que treballa per apropar la lectura a les
persones amb dificultats de comprensió lectora des del 2003. Treballen amb entitats, editorials
i institucions públiques que comparteixen aquest principi i els assessoren en l’elaboració de textos
basats en els criteris de Lectura Fàcil.
Els materials de Lectura Fàcil són textos, llibres, documents, etc., elaborats amb especial cura per
ser llegits i entesos per a persones que tenen dificultats lectores. A grans trets, narren una
història concreta i lògica amb una única línia argumental, evitant el llenguatge abstracte i simbòlic.
Al web (www.lecturafacil.net) pots consultar algunes de les primeres pàgines dels més de 115 llibres
de Lectura Fàcil.
Per les seves característiques, són una eina útil per a persones amb necessitats especials degudes
a trastorns d’aprenentatge, com dislèxia o TDAH entre d’altres. L’ALF ja treballa i col·labora amb
diferents entitats com l’Associació Catalana de Dislèxia, l’Associació TANV, TDAH Anoia o l’UTAE de
l’Hospital Sant Joan de Déu.
Sovint la manca de materials adaptats fa que aquestes persones no puguin accedir a la informació i
la lectura. Els llibres de Lectura Fàcil, sigui de forma autònoma, amb l’ajut dels pares o monitors,
o integrats en clubs de lectura, han demostrat ser una bona eina per facilitar la inclusió lectora
de les persones amb dificultats de comprensió. Qualsevol associació pot crear un club de Lectura
Fàcil. La col·laboració amb la biblioteca del municipi pot ser una bona manera de començar.
En la pàgina web www.lecturafacil.net trobareu informació, vídeos de diversos clubs de lectura, el
nou catàleg de llibres publicats, les novetats editorials, i tindreu possibilitat de fullejar-les on-line.

Informació externa Lloguer de
Curs Drets i Oportunitats a la Infància i l’Adolescència
Curs Adopció Internacional: Realitat actual i
reptes educatius
Curs Altes Capacitats Intel·lectuals
Més informació: www.pedagogs.cat

VIII Jornada Internacional Anne Fundació

Barcelona, 11-12 de febrer 2011
Títol: Treballant amb pares
Dirigit a professionals de la salut i l’educació de l’infant i la família
Inscripció: www.annefundacio.org /
secretaria@annefundacio.org / Tel. 93 2056611

II Congreso Internacional, VII Congreso Nacional
de Odontología Infantil Integrada “El niño en
Crecimiento y Desarrollo”
de la SEOII: Sociedad Española de Odontología Infantil Integrada.
Múrcia, 17-20 de febrer 2011 Més informació: www.seoii.es

Monogràfics en
intervenció logopèdica en trastorns de la veu

disseny santi duran

Més informació: www.blanquerna.url.edu

despatxos mèdics
en funcionament
des de fa 18 anys a
professionals de la
salut a ESTRENAR
c/ Calvet, 30 / Diagonal
a Barcelona.
Decoració de luxe amb
tots el serveis, agenda,
A/C, ADSL, etc.
Mòduls matí o tarda.
Bones condicions
econòmiques.

Informació:
Dr. Soler
606376797

Col·legi de Logopedes de Catalunya
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