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Estructures orofacials.
Alteracions estructurals i les seves implicacions.

Funcions orofacials.
Normalitat en les funcions orofacials.
Disfuncions orofacials i les seves implicacions.

Classe magistral expositiva: 30 minuts
Torn de preguntes: 10 minuts

Classe magistral expositiva: 30 minuts
Torn de preguntes: 10 minuts

Objectius generals:
1. Reconèixer les estructures orofacials i les seves
alteracions.
 2. Reconèixer les funcions i disfuncions orofacials i les seves
implicacions.

Objectius específics o d’aprenentatge: 
1.1 Poder reconèixer la normalitat de les estructures
orofacials en repòs. 
1.2 Reconèixer les alteracions en les estructures orofacials
tant en repòs com en moviment.
1.3 Reconèixer la importància de les implicacions de les
alteracions estructurals.
2.1 Definir quines són les funcions orofacials.
2.2 Reconèixer les disfuncions orofacials. 
2.3 Entendre les implicacions de les disfuncions orofacials.

Contingut
Bloc 1:

Bloc 2:

Metodologia
La formació té una durada total d’una hora i mitja repartida
de la següent manera: 
Bloc 1 

Bloc 2 

Finalment, s’obrirà un torn final de comentaris, preguntes i
dubtes.

Avaluació de l’aprenentatge
Un cop finalitzada l’activitat, els participants hauran de
resoldre un qüestionari tipus test d'elecció múltiple amb
autocorrecció en el termini màxim d’una setmana.

Dia
4 de febrer de 2023 

Horari 
De 11 a 12:30 h

Duració 
1 h 30 m

Data límit per al lliurament 
Prova d’avaluació 18 de febrer de 2023

Idioma 
Català

Modalitat
Online mitjançant 
l’aplicació Zoom

A càrrec
Ester Rodríguez León
Coordinadora del Servei de Logopèdia
CU+ 

Matrícula
10 € precol·legiats
15 € col·legiats exercents
20 € col·legiats no exercents, membres
Intercol·legial i membres CGCL
25 € no col·legiats
Places il·limitades

Destinataris 
Logopedes, odontòlegs,
otorinolaringòlegs, pediatres. 

Nivell 
Inicial
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Inscripcions
logopedes.eventbrite.com 

Organitza
Comissió de desenvolupament professional continu 

Sol.licitada l’acreditació del 
Consell Català de formació continuada de les
professions sanitàries. 

Per obtenir el certificat del curs s’ha de comptar amb el
100% d’assistència i amb un percentatge d’encerts d’un
mínim del 70% en la prova d’avaluació de
l’aprenentatge. 

En cas de no poder assistir-hi, es retornarà el 80 % del
seu cost si es presenta un justificant mèdic o de força
major. 

El CLC es reserva el dret d’anul·lar una activitat de
formació si no s’arriba al mínim de participants. 

Aquesta activitat està subjecta a la normativa de la
formació continua del CLC que trobareu a la pàgina
web.
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