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Objectius generals:
1 Conèixer la realitat de les persones trans.
2 Conèixer l’avaluació dels aspectes vocals i comunicatius verbals i no
verbals en relació amb la identitat femenina.
3 Saber orientar la intervenció en la feminització de la veu en dones
transgènere i en altres casos. 

Objectius específics o d’aprenentatge: 
1.1 Utilitzar correctament la nomenclatura per assegurar una atenció clínica
basada en el respecte i la igualtat de drets cap a la diversitat sexual i de
gènere.
1.2 Adquirir coneixements bàsics de la salut de les persones trans.
2.1 Conèixer les característiques acústiques i prosòdiques de la veu
femenina. 
2.2 Avaluar correctament els aspectes verbals i no verbals de les persones
trans.
3.1 Facilitar un patró comunicatiu adaptat a la identitat de gènere
individual.
3.2 Diferenciar els diferents moments de la intervenció adaptant els
objectius a les necessitats, tant si hi ha intervenció quirúrgica (glotoplàstia)
com no. 
3.3 Ser capaç de dur a terme exercicis per modificar el to, l’entonació, la
intensitat, la ressonància o el timbre, l’articulació, el ritme i el fraseig de la
parla, i la comunicació no verbal.

Continguts
· Concepte de variabilitat i de disfòria de gènere.
· El model d’atenció de les persones trans en l’àmbit del Catsalut.
· Descripció breu dels tractaments terapèutics, hormonals i quirúrgics per a
la feminització o la masculinització.
· Característiques del patró comunicatiu associat al gènere femení:
elements propis de la veu femenina.
· Exploració quantitativa i qualitativa de la veu (acústica de la veu i tests de
valoració subjectiva de la veu per part del pacient). 
· Fases de la rehabilitació pre-i postquirúrgica (glotoplàstia de Wendler i
Laser-Assisted Voice Adjuntment (LAVA)).
· Exercicis per incrementar la presa de consciència i la propiocepció dels
patrons comunicatius (vocals, corporals i respiratoris).
· Exercicis vocals per aguditzar la freqüència fonamental i evitar patrons de
sobreesforç.
· Exercicis per incrementar la modulació i l’entonació en la parla.
· Exercicis per modificar la ressonància de la veu potenciant els harmònics
aguts.
· Exercicis per reduir la força articulatòria.
· Exercicis de coordinació fonorespiratòria adaptada al nou patró vocal.
· La generalització i la naturalitat de la veu.

Metodologia
Es realitzarà a través d’una classe presencial mitjançant suport gràfic per
facilitar el seguiment als participants.Es facilitarà bibliografia específica i
durant la sessió s’aportaran exemples de pràctiques clíniques basades en
l’evidència científica. Posteriorment, hi haurà un espai de preguntes
orientat a la discussió i preguntes amb els assistents.

Avaluació de l’aprenentatge
Un cop finalitzada l’activitat, els participants hauran de resoldre una prova
d’avaluació de l’aprenentatge en el termini màxim d’una setmana.

Dia
22 d'octubre de 2022 

Horari 
De 10 a 13 h

Duració 
3 h 

Data límit per al lliurament
Prova d’avaluació 29 d'octubre de
de 2022

Idioma 
Català

Modalitat
Presencial a la seu del CLC

A càrrec
Marta Jordana Puig 
Logopeda 
Hospital Clínic de Barcelona
Facultat de Piscologia i Ciències
de l'Educació i l'Esport
Blanquerna (URL)

Matrícula
15 € precol·legiats
25 € col·legiats exercents del CLC i
estudiants de logopèdia
35 € col·legiats no exercents i
col·legiats en altres col·legis 
 membres CGCL

Destinataris
Logopedes
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Inscripcions a l'enllaç següent

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. 
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https://www.eventbrite.es/e/registro-el-paper-del-logopeda-en-la-feminitzacio-de-la-veu-385629176247

