
Un any més arriba el dia de la logopèdia! 
El 6 de març, a tots els països d’Europa, el 
món logopèdic celebrarem el nostre dia.

Aquest any, la CPLOL (Comité Permanent 
de Liaison des Orthophonistes / 
Logopèdes de l’Union Européenne) ha triat 
el tema de la VEU com a tema central. 
Per a més informació: 
http://www.cplol.org/eng/EU%20day.htm

Com a logopedes coneixem la importància 
que té la veu com a eina fonamental, 
encara que no exclusiva, de comunicació, 
i com a col·lectiu, sabem també que el 
treball conjunt ens dóna més força i la 
“veu dels logopedes” pot arribar millor a 
tot arreu.

Per això des d’ara, cal que comencem a 
treballar per difondre què és la logopèdia, 
que fem els logopedes, etc., en l’àmbit 
de cadascú: consultes, centres, escoles, 
hospitals, al barri, etc. 

Des del CLC estem organitzant algunes 
activitats, (recordeu que hi ha l’assemblea 
general), properament rebreu la informació 
detallada.

Entre tots fem que el 6 de març, dia 
europeu de la logopèdia, sigui un 
dia especial!
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Compareixença del ClC al Parlament 
Segur que heu vist o sentit força vegades que una de les competències del CLC és la relació amb 
l’Administració i de ben segur, també, que una altra és la de vetllar pels drets dels usuaris de la 
logopèdia. A vegades, no sabem massa que representen realment aquestes paraules....bé, doncs, 
aquí en teniu un exemple: El Projecte de Llei de la Llengua de Signes Catalana (LSC). 

El CLC ha estat convidat a participar en les compareixences que s’han fet al Parlament de Catalunya, 
respecte de la LSC, després d’haver iniciat tot un seguit de reunions amb els diferents grups parla-
mentaris per a donar-nos a conèixer i per expressar el nostre parer al respecte. 
La LSC presenta dues mancances bàsiques: el lliure dret d’elecció de la modalitat d’ensenyament 
per part dels pares dels nens amb sordesa i una disposició addicional que comprometés al Govern 
a elaborar el codi d’accessibilitat. Tota aquesta feinada la podeu veure a:

http://www.parlament.cat/web/actualitat/canal-parlament/videos?p_cp1=577207&p_
cp2=&p_cp3=0&p_cp22=cerca

Compareixences del dilluns 18 de gener de 2010. 
Els compareixents del 18 de gener van ser:

• Compareixença de Josep Quer, en representació de l’Institut d’Estudis Catalans.
• Compareixença de representants de la Delegació Territorial de l’ONCE a Catalunya. 
• Compareixença de Marta Capdevila. 

Compareixences del dimecres 20 de gener de 2010. 
Els compareixents del dimecres 20 de gener van ser:

• Compareixença de Josep Maria Segimon, en representació de la Plataforma pels Drets 
Lingüístics i Culturals dels Usuaris de la Llengua de Signes Catalana LSC. 

• Compareixença de Raimon Jané, en representació de la Federació d’Associacions Cata-
lanes de Pares i Persones Sordes (Acapps). 

• Compareixença d’Encarna Muñoz, en representació de la Federació de Persones Sordes 
de Catalunya (Fesoca). 

• Compareixença d’Anna Civit Canals i Ingrid Fontanals i Muñoz, en representació 
del Col·legi de Logopedes de Catalunya. 

• Compareixença de Francesca Llorens, en representació de les persones sordes de l’Institut 
Municipal de Persones amb Discapacitat (IMD). 

• Compareixença de representants de l’Associació d’Intèrprets de Llengua de Signes i 
Guies Intèrprets de Catalunya (Acils). 

• Compareixença del director del Centre de Recursos Educatius per a Deficients Au-
ditius de Catalunya Pere Barnils. 

També i per als que vulguem seguir tot el procés, us adjuntem la resta de compareixences:
http://www.parlament.cat/web/actualitat/canal-parlament/videos?p_cp1=574224&p_
cp2=&p_cp3=0&p_cp22=cerca
 
Compareixences del divendres 22 de gener de 2010. 
En relació amb les compareixences del divendres 22 de gener, us adjuntem l’enllaç a la pàgina Web 
del Canal Parlament on podreu veure totes les intervencions:
http://www.parlament.cat/web/actualitat/canal-parlament/videos?p_cp1=577672&p_
cp2=&p_cp3=0&p_cp22=cerca
 
Els compareixents d’aquella sessió foren:

• Compareixença de Verònica Barrera, membre de la Comissió de Joves del Centre Recre-
atiu i Cultural de Sords de Barcelona (Cerecusor) 

• Compareixença de Raquel Perich, en representació de l’Associació de Pares de Nens 
Sords de Catalunya (Apansce). 

• Compareixença de Núria Silvestre, responsable del Centre d’Estudis i de Recerca Psico-
educativa sobre Sordesa i d’altres Dificultats Comunicatives - GISTAL i experta en 
sordesa i educació.

La feina de molts col·lectius és la que dóna forma i raó d’ésser a l’activitat dels Parlamentaris, i la 
suma de les presentacions i de les voluntats de tots, expressades en les compareixences, se suposa 
que és la que donarà contingut final a les Lleis. 

En aquest cas, la LSC, una bona opció per al col·lectiu de sords signants, és un suport institucional que 
arriba quasi 50 anys tard. Encara que diuen que val més tard que mai. Ara cal esperar a veure el text 
definitiu i començar a treballar de valent per al col·lectiu de sords oralistes i el codi d’accessibilitat. 

Ens agradaria que el full fos una eina més interactiva, per això us convidem a  enviar els vostres 
comentaris sobre aquest tema a: info@clc.cat. Publicarem les vostres opinions.
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Vocalia de Tarragona
Visita escola la Muntanyeta
El proper divendres 19 de febrer farem una visita a l’Escola d’Educació Especial la Muntanyeta,  
c/ Muntanya St. Pere, s/n 43007 de Tarragona, a les 10 h, només hi ha 10 places, si hi esteu interessats 
envieu un mail a info@clc.cat.

Logopedes àmbit sanitari a la província de Tarragona
La Vocalia de Salut i de Tarragona organitzen conjuntament una trobada de logopedes que treballin 
en l’àmbit sanitari; parlarem sobre demandes, inquietuds del col·lectiu, així com de l’estat actual de 
la logopèdia a l’àmbit sanitari de la província de Tarragona. 
Esperem la vostra assistència. La trobada es farà al març (data a confirmar) a la sala d’actes de 
l’Hospital St. Joan de Reus, rebreu la informació més endavant.

Vocalia de Girona
Benvolguts/des col·legiats/des,
Us comuniquem que la propera reunió de la Vocalia de Girona 
tindrà lloc el divendres dia 26 de febrer, a les 19.30 h a l’Hotel d’Entitats les 
Bernardes, carrer Sant Dionís núm. 42 de Salt, Girona. 
En aquesta trobada pretenem que es porti a terme un intercanvi 
de coneixements i de casos entre logopedes! 
                             
Ordre del dia:
1- Confirmació d’activitats a Girona pel 2010
2- Informació de temes col·legials
3- Intercanvi de coneixements i de casos
4- Torn obert de paraules

Us hi esperem!

Trobada oberta pels als col·legiats
Casos clínics en teràpia miofuncional
La vocalia de Barcelona us convida a participar d’aquesta trobada, que 
es farà a la seu del CLC el dissabte 27 de febrer de 10 a 13 h.

La Graciela Donato i la Diana Grandi, professores dels cursos sobre 
Disfuncions Orofacials (nivell 1 i 2) que s’imparteixen al Col·legi des de 
fa més de 10 anys i amb molta experiència en aquesta temàtica, com-
partiran amb tots els assistentes diversos casos clínics sobre intercepció 
i correcció de trastorns respiratoris, deglutoris, hàbits lesius, etc.

Si a més a més t’interessa portar un cas propi, comunica’t prèviament 
amb nosaltres, mitjançant correu electrònic. Assumpte: Trobada casos 
clínics en TMF.

Com que la capacitat de la sala és reduïda, encara que la jornada és 
gratuïta t’has d’apuntar trucant a secretaria del CLC. La intenció és que aquesta 
sigui la primera d’un seguit de trobades de diferents temàtiques en les 
que estigueu interessats, per això aprofitarem aquest dia per recollir les 
vostres inquietuds i necessitats i poder-nos adequar a aquestes.

GESTIONS del CLC 
amb el Dept. d’Acció 
Social i Ciutadania
En relació a les gestions que està 
fent el CLC per a la correcta provi-
sió de places de logopeda dels dos 
CDIAP propis del Dept. d’Acció 
Social i Ciutadania, contra el que el 
CLC va presentar un requeriment, 
us informem que les gestions 
estan molt avançades i que en el 
proper Full Informatiu us podrem 
donar tota la informació.

De tota manera, si teniu alguna 
pregunta concreta al respecte, 
ens la podeu enviar per correu 
electrònic a info@clc.cat

GESTIONS del ClC amb l’ICS
Us informem que des de la vocalia de Salut i Direcció Tècnica, conjuntament amb els nostres 
assessors jurídics, continuem fent gestions per resoldre la situació dels logopedes habilitats que 
vulguin apuntar-se a la Borsa de Treball de l’ICS.

Us mantindrem informats!

Assemblea 
ordinària 2010
Us informem que el dimecres 10 de 
març es farà l’Assemblea Ordinària, a les 
12.30 h (1a convocatòria) i a les 13.00 h (2a 

convocatòria). Recordeu que podeu 
presentar proposicions a sotmetre 
a l’Assemblea General fins a 15 dies 
abans de la celebració de la matei-
xa. Aquestes proposicions s’hauran 
de comunicar per escrit amb la 
signatura de deu col·legiats com 
a mínim. Properament rebreu la 
convocatòria amb l’ordre del dia.

Reserveu-vos aquesta data. 
Comptem amb vosaltres!
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Agenda de Formació Continuada del ClC
FEBRER

• Curs Habilidades terapéuticas en terapia del lenguaje: 
 Relaciones terapeuta – paciente 
 A càrrec de: Alícia Fernández-Zúñiga
 Dates: dijous 25 i divendres 26 Horari: dijous de 16 a 20 h i divendres de 9.30 a 13.30 i de 16 a 20 h
 Durada: 12 hores Lloc: CLC 

MARÇ

• Curs Evaluación y rehabilitación logopédica en disfunciones de AtM 
 (articulación témporo-mandibular)
 A càrrec de: Esther Bianchini 
 Dates: dimecres 17 i dijous 18 Horari: de 10 a 14 i de 15 a 19 h Durada: 16 hores Lloc: CLC 
 
• Curs Evaluación y rehabilitación logopédica en traumatismos faciales 
 y casos quirúrgicos
 A càrrec de: Esther Bianchini 
 Dates: divendres 19 i dissabte 20 Horari: de 10 a 14 i de 15 a 19 h Durada: 16 hores Lloc: CLC

ABRIL

• Jornada monogràfica: 
 L’ús del peu de rei: eina imprescindible per a l’avaluació 
 objectiva en teràpia miofuncional. 
 Treball pràctic amb casos clínics.
 A càrrec de: Diana Grandi i Graciela Donato Dates: dissabte 17 Horari: 10 a 14 h
 Durada: 4 hores Lloc: CLC

• Curs Análisis de narraciones: consignas, muestras e instrumentos 
 de análisis
 A càrrec de: Claudia Portilla i Angelica Sepúlveda
 Dates: 3 divendres entre abril i maig (a confirmar) Horari: 16 a 20 h Durada: 12 hores Lloc: CLC 

• EStEM ORGANItZANt 
la 14a edició del curs sobre Disfuncions Orofacials (1r nivell) pel mes de juny.
Ja rebreu més informació.

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

Aguirrebengoa Martínez, Diana - Barcelona
Armengol G-Rothvoss, M. Carme - Barcelona
Arumí Berengueras, Pilar - Santa Maria d’Oló
Barba Urbano, Jésica - Rubí
Bielsa Pérez, Montserrat - Terrassa
Casal Plana, M. del Mar - Granollers
Celaya Insensé, Violeta - Cardedeu

Estapé i Vilà, Montserrat - Granollers
Jiménez Ramírez, Fabiana - Barcelona
Mas Sebé, Sílvia - Bellmunt d’Urgell
Muñoz Alonso, Paloma - Barcelona
Pedret García, Sílvia - Sant Feliu de Codines
Pérez Fernández, Anna - l’Hospitalet de llobregat
Renom Cuadras, Elisabet - Alella

Nous col·legiats Del 5 de desembre de 2009 al 4 de febrer de 2010

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
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Protocol interdisciplinari d’exploració 
orofacial per a nens i adolescents

Si tens interès en participar en un estudi que es 
farà sobre aquest protocol, envia les còpies dels 
resultats que tinguis al CLC.
Assumpte: Protocol d’Exploració Orofacial.

Recorda: has de posar solament les inicials dels 
nens explorats i afegir el sexe a les dades que es 
demanen en el 1r apartat. 

Posteriorment al teu enviament rebràs una carta 
dels autors on t’explicaran més sobre el tema.

Moltes gràcies!

Jornada 
“La logopèdia i el projectes 
solidaris internacionals”
El passat 18 de desembre es va realitzar a la 
Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i 
de l’Esport Blanquerna la Jornada “La logopèdia 
i el projectes solidaris internacionals”.
En aquesta jornada es van exposar un seguit 
de projectes de cooperació que s’han dut a 
terme a diversos lloc del món amb intervenció 
de logopedes. 
1. Projecte “Blanquerna solidària”, en el qual 

alumnes en pràctiques realitzen estades a 
Nicaragua en col·laboració amb facultats i 
centres de rehabilitació del país d’acollida.

2. La Fundació Vicens Ferrer que realitza a 
la l’Índia diversos projectes relacionats 
amb l’estimulació de neonats, intervenció 
a centres de Paràlisi Cerebral, i diversos 
treballs amb infants sords.

3. La Fundació Widex amb el projecte “Ser 
infant sord a l’Àfrica subsahariana” que 
en col·laboració amb diverses ONG, 
proporciona audiòfons i facilita el procés 
d’estimulació i adaptació necessaris.

4. “La pastoral del sord” a Barcelona on es 
realitzen diverses activitats per a persones 
amb sordesa.

5. Projecte “Fe i Alegria” que realitza diverses 
actuacions en estimulació primerenca, 
atenció als sords, estimulació de llenguatge 
oral i escrit , etc.

.
En finalitzar la jornada es va arribar a les 
següents conclusions i propostes: 
• Hi ha encara pocs projectes de logopèdia en 

cooperació internacional, amb pocs logopedes 
implicats i amb presència a pocs països. 

• Els projectes que hi ha actualment van 
sobretot dirigits a nens i a etapes escolars, 
així com a dèficits auditius.

• Des de la Universitat Ramon Llull es proposa 
realitzar una jornada anual sobre projectes 
solidaris internacionals.

• Els ponents valoren que caldria intervenir en 
altres patologies com fissures palatines, llavis 
leporins, afàsia, disfàsia, etc., i ampliar les 
actuacions amb persones adultes (neurologia) 
i en general a hospitals. També es valora, 
que es podrien ampliar les actuacions a nens 
d’escola ordinària o no escolaritzats.

• Es proposa des de la Universitat Ramon Llull 
fer col·laboració: preparar eines de varem,  
guies clíniques, etc. 

• Des de la mateixa Universitat es crearan 
assignatures relacionades amb projectes 
sol idar is  i  es promouran pràct iques 
universitàries en projectes de cooperació. 

• Importància de donar a conèixer projectes 
de logopèdia a altres ONG que puguin estar 
interessades. 

Col·laboració del ClC amb 
la Universitat de Barcelona
Benvolguts col·legiats,
Us transcrivim la carta que hem rebut en resposta a 
la col·laboració que des del CLC, amb la participació 
voluntària de molts col·legiats, hem fet sobre un 
tema que ens interessa a tots.

En respuesta a la participación del Colegio de Lo-
gopedas de Cataluña en el desarrollo del proyecto 
de colaboración con el Departamento de Lin-
güística General de la Universidad de Barcelona, 
les hacemos llegar el dosier final de este trabajo 
realizado a lo largo de los últimos meses y titulado 
Evaluación del lenguaje en el Trastorno Específico 
del Lenguaje (TEL).

Únicamente nos queda agradecer su participación 
y aportaciones en este trabajo basado en los méto-
dos e instrumentos de evaluación en el Trastorno 
Específico del Lenguaje. Esperamos que constituya 
un material útil tanto en la práctica clínica así 
como en la formación de personas interesadas en 
la evaluación de las patologías del lenguaje.

Muy atentamente,
Miren Arantzeta Pérez

Agraïm especialment la col·laboració de les logope-
des col·legiades: Mónica Castillo, Silvia Ferraté, M. 
Jesús Ochoa, Núria Plava, M. Isabel Navarro, Carmen 
Apecechea, Mónica Ballester i Cristina Casas.

Aprofitem l’ocasió per felicitar a la Miren Arantzeta 
pel treball realitzat!

El que estigui interessat en aquest treball “Evaluación del 
lenguaje en el Trastorno Específico del Lenguaje (TEL)”  ho 
pot sol·licitar a secretaria del CLC.
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En l’última trobada de la vocalia de Girona vam 
gaudir de la xerrada titulada: Visió i aprenentatges. 
Problemes d’aprenentatges no verbals. A càrrec  de 
l’òptic i optometrista  Marcel Bartumes. A continua-
ció podeu llegir un resum del que es va explicar:

L’optometria és la ciència encarregada d’estudiar i 
millorar les habilitats visuals mitjançant diverses tèc-
niques entre les quals destaca la teràpia visual. Les 
exigències de la societat que ens envolta han fet que 
un sistema inicialment dissenyat per treballar còmo-
dament en visió llunyana, en poc temps s’hagi hagut 
d’adaptar a distàncies curtes i espais tancats.

Ja no només és suficient saber si veiem bé o no, o en 
altres paraules, si necessitem portar ulleres o lents 
de contacte per assolir una bona agudesa visual. El 
nostre sistema de visió està dotat d’una sèrie d’ha-
bilitats que, com a tals, poden ser reeducades per a 
facilitar-nos l’adaptació al medi en què vivim.

En aquest sentit, un dels medis on els més petits 
passen llargues hores és a l’escola. Tenint en compte 
que un 80% de les tasques que allí s’hi fan reque-
reixen la participació de la visió, podrem entendre la 
importància d’aquesta per a l’adquisició dels nous 
aprenentatges. 

Com s’ho faran els alumnes de primària per apren-
dre a llegir correctament si la motricitat ocular (la 
capacitat per moure els ulls) no està ben desenvo-
lupada? Com podran treballar còmodament davant 
l’ordinador si la coordinació binocular (la relació 
entre ambdós ulls) no està ben establerta? Com 
podran mantenir una lectura prolongada si el seu 
sistema acomodatiu (el zoom dels ulls) no els permet 
mantenir nítides les imatges a diferents distàncies i 
durant llargs períodes de temps? Com podran rela-
cionar cada grafia amb el seu so si la descodificació 
visual de les imatges està alterada per problemes de 
percepció visual? Com millorarà la seva cal·ligrafia si 
la coordinació óculo-manual és deficitària?

Totes i cadascuna d’aquestes habilitats són impres-
cindibles per afrontar amb garanties el procés d’es-
colarització. Pot ser que darrera alguns problemes 
de lectura (lentitud, pèrdues constants, confusió de 
lletres, invenció d’algunes paraules...) o certa simp-
tomatologia (llagrimeig, mal de cap, picor d’ulls, 
parpelleig excessiu...) s’hi amagui una alteració visual 
que caldrà diagnosticar acuradament i, si s’escau, 
tractar de manera adequada. 

En aquest sentit, i per posar un dels exemples que 
més habitualment tractem els optometristes, la insu-
ficiència de convergència (condició que comporta la 
dificultat d’alinear ambdós ulls en visió propera) es 
relaciona habitualment amb problemes de lectura i 

manca d’atenció degut a la impossibilitat per man-
tenir la fixació binocular quan la demanda visual és 
exigent. Tan sols la rehabilitació mitjançant exercicis 
pot corregir amb garanties (en 9 de cada 10 casos) 
aquesta condició. Per aquest motiu, és de gran 
importància que tot examen visual vagi més enllà 
de la prescripció d’unes ulleres (necessàries en cas 
de miopia, hipermetropia o astigmatisme) però que 
poca incidència tindran en la resta d’habilitats. 

Aquestes i altres alteracions, doncs, són les que in-
tenta resoldre la optometria mitjançant un examen 
que avaluï la totalitat de les capacitats visuals, pro-
posant tècniques de reeducació per a l’establiment 
d’una òptima funció visual i donant consells d’higi-
ene visual que afavoreixin la prevenció. D’aquesta 
manera, es complementa el treball de consciència 
fonològica amb l’estimulació de la via lèxica o direc-
ta, per permetre una lectura correcta i fluida a aquells 
nens/es amb dificultats d’aprenentatge. 

 Normes d’higiene visual

• Per a la lectura:
• inclinar el paper uns 20º respecte l’horitzontal 

amb l’ajut d’un faristol
• treballar sobre superfícies de colors clars (millors 

contrasts) i mats (per evitar enlluernaments)
• mantenir una distància al paper equivalent a la 

que va del colze a la punta dels dits 
• controlar la il·luminació disposant d’una font 

general i una de puntual que incideixi sobre 
el paper

• Per a l’ordinador:
• la distància de treball mai ha de ser inferior als 

60 cm
• la part superior del monitor ha d’estar a l’alçada 

dels ulls
• evitar els girs de cap superiors als 30º 
• cada 30 minuts fer canvis d’enfocament (a 

través de la finestra) per tal de descansar el 
sistema visual

 

Amb tot, l’optometria esdevé una eina complemen-
tària a la feina que desenvolupen els professionals 
de l’educació per assegurar que l’entrada visual 
de la informació sigui correcta i que, per tant, el 
sistema sigui apte i estigui preparat per afrontar els 
aprenentatges. 

Per a més informació: 
www.revip.net
www.acotv.org

Vocalia de Girona

Optometria i teràpia visual



 7 - Full informatiu del CLC (n.51 - febrer 2010)



 8 - Full informatiu del CLC (n.51 - febrer 2010)

“XIº Curso
Simposio de Implantes Cocleares“
Departamento de Otorrinolaringología
Clínica Universidad de Navarra. 
Pamplona, del 24 al 27 de febrero de 2010
información: TEL.: 948 383 329  FAX: 948 383 336 
E-mail: comercialpamplona@viajeseci.es
www.implantescocleares.org

VI Barcelona Orthodontic Meeting 
Dates: 4, 5 i 6 de març de 2010 
Lloc: COEC Barcelona 
informació: www.coec.cat 

“1er. curso de trastornos 
Respiratorios del Sueño en niños” 
Dates: 11 i 12 de març de 2010 
Organitza: Hospital General de Catalunya, Sant Cugat 
del Vallès
El programa es pot descarregar des d’aquesta pàgina: 
http://trastornosrespiratorios.meetingcongress.com

2nes Jornades sobre l’Estrès en 
els Professionals Docents. L’estrès 
laboral, malalties que pot provocar i 
recursos terapèutics.
Dates: Barcelona, 19 i 20 de març de 2010 
Organitza: Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en 
Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya (CDL). 
Jornades incloses en el Pla de Formació Permanent 
del Departament d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya.
El termini per presentar comunicacions amb estudis i 
recerques sobre el tema acaba el 15 de febrer de 2010.
informació: http://www.cdl.cat/actividades/jornada

“XVI Congreso Nacional de la SOMEF”
Pamplona, 27 al 29 de mayo de 2010
información: Tel. 948 225 356 
c.e.: anamarellano@medena.es

II Congrés Internacional sobre sor-
deses: Comunicació i Aprenentatge. 
Avenços en la modalitat oral.
Organitza: Centre de Recerca GISTAL
Lloc: Facultat de Psicologia de la UAB
Dates: 3, 4 i 5 de juny de 2010.
Més informació: http://www.congres.cergistal-uab.cat

Informació externa XXVII Congreso Internacional de AELFA: 
Nuevos retos, nuevas posibilidades.
Dates: Valladolid, 7, 8 y 9 de julio de 2010.
Lugar: Facultad de Medicina de Valladolid
información: www.aelfavalladolid2010.com
Tel. 902 500 493 – info.aelfa@evento.es

14ª Conferencia Internacional de 
ISAAC: Comunicando mundos.
Bienal ISAAC Conference.
Dates: Barcelona, 24 al 31 de julio de 2010.
Este evento, sobre Comunicación Aumentativa y 
Alternativa (CAA) contarà con 2 días de formación, 4 
días de conferencias y 2 días de simposio científico.
información: http://www.isaac2010.org

28th International Congress of 
the International Association of 
Logopedists and Phoniatrics (IALP).
Dates: Atenas, 22 al 26 d’agost de 2010. 
informació: http://www.ialpathens2010.gr

2010  IAOM Convention – International 
Association of Orofacial Myology
Dates: Sâo Paulo, Brasil, 26 al 28 d’agost de 2010
informació: http://www.iaom.com

VI Congrés Internacional d’Adquisició 
del Llenguatge. 6th International 
Conference on Language adquisition.
Organitza: Grup de Recerca GRERLI (Universitat de 
Barcelona) i Grup de Recerca ALLENCAM (Universitat 
Pompeu Fabra). Patrocini: A.E.A.L. Lloc: Universitat de 
Barcelona, 8 al 10 de setembre de 2010.
Les contribucions hauran de ser treballs originals, no 
publicats. Les propostes sobre qualsevol de les àrees 
següents seran especialment valorades:
• Adquisició primerenca del llenguatge (0-5 anys)
• Adquisició tardana del llenguatge (més enllà dels 

5 anys)
• Adquisició del llenguatge en poblacions atípiques
• Eines per a l’estudi del llenguatge
• Perspectives en l’estudi del llenguatge
La data límit per a la recepció de resums és el 15 de 
febrer de 2010.
informació: http://stel.ub.edu/cial2010

II Congreso Internacional de 
Fonoaudiología. 25º Aniversario de la 
Licenciatura de Fonoaudiología.
Rosario, Argentina, 22 al 24 de setembre de 2010.
Organitza: Escuela de Fonoaudiología de la Facultad de 
Medicina. Universidad Nacional de Rosario. Argentina.
informació: fonorosario@yahoo.com.ar

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
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