
 Dies i horaris
 
Dia 13 i 27 d’octubre, i 10 i 24 de novembre de 2021 
Horari d’11 a 13 h Duració 8 h Idioma Català 
Data límit per al lliurament de la prova d’avaluació 
1 de desembre de 2021.

 Lloc

Online mitjançant l’aplicació de Zoom

 Matrícula

• 40 € precol·legiats.
• 70 € col·legiats exercents i estudiants de logopèdia.
• 100 € col·legiats no exercents, membres Intercol·legial i 

membres CGCL. • 140 € no col·legiats.

 Objectius

Objectius generals:  
• Entendre el valor de l’informe en la pràctica logopèdica.
• Reflexionar sobre els tipus d’informe i la seva estructura. 
• Conèixer els principals problemes que genera un informe 

mal redactat.
• Valorar el lliurament d’un informe logopèdic.

Objectius específics o d’aprenentatge: 
• Detectar i analitzar els aspectes que dificulten la comprensió 

d’un informe: terminologia, abreviacions, sintaxi, puntua-
ció, connectors.

• Conèixer i utilitzar recursos que facilitin la redacció d’un 
informe més comprensible sobretot per al pacient o la 
família del pacient.

 Continguts

1 L’informe logopèdic: tipologia, característiques, llengua 
i estructura. Les parts més importants per a un pacient.

2 La comprensió de l’informe: Per què no acaben d’entendre 
els pacients els informes?

3 El lèxic en els informes: la terminologia, el compostos cul-
tes, els paratermes, els adjectius, la variació terminològica.

4  Les abreviacions en els informes: símbols, abreviatures i sigles.
5 Elements sintàctics dels informes logopèdics: les llistes, l’ús 

dels verbs, l’ordre dels mots, la impersonalitat. El tractament 
i els connectors: dixi personal i marcadors discursius.

6 La puntuació i els aspectes ortotipogràfics: errors més fre-
qüents i conseqüències. La comprensió dels informes per 
part dels pacients: experimentació.

 Metodologia

Curs teòric-pràctic

• Part teòrica:
Classe teòrica on el professorat exposa cada tema i com-
bina l’exposició amb exemples reals extrets d’un corpus 
d’informes reals.

• Part pràctica:
Treball del tema tractat a partir de casos reals que cal analitzar 
i reelaborar per després posar en comú i comentar. 

Després de cada classe es donarà un cas a treballar que per-
metrà encarar el tema de la classe següent. 
Cada classe s’obrirà amb la reflexió sobre el cas treballat 
durant la setmana. Cada setmana exposaran el cas dos 
alumnes del curs.
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Inscripcions

www.logopedes.eventbrite.com

CURS TEORICOPRÀCTIC
L’INFORME LOGOPÈDIC: COM MILLORAR-NE LA REDACCIÓ PER FACILITAR-NE LA COMPRENSIÓ

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 80% 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, es retornarà el 80% del seu cost mitjançant 
presentació de 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.

CURS TEORICOPRÀCTIC

L’informe logopèdic: com millorar-ne la 
redacció per facilitar-ne la comprensió
A càrrec de Rosa Estopà - Doctora en Lingüística i Màster en Logopèdia i 
Ciències del Llenguatge, Universitat Pompeu Fabra


